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JAN EDSTRÖM

Ekumeenista vieraanvaraisuutta
■  Pääsin äskettäin osallistumaan elämäni ensimmäiseen synodaalikokoukseen. Espoon vastape-
rustettu luterilainen hiippakunta oli historiallisen päätöksensä mukaisesti avannut synodaaliko-
kouksensa ekumeenisille vieraille. Yhdessä hiippakunnan pappien ja paikallisten ekumeenisten
vieraiden kanssa minulla oli mahdollisuus osallistua synodaalikokouksen ohjelmaan. Vieraanva-
raisuus ilahdutti mieltäni. Siitä ei sovi kieltäytyä – ortodoksiystävieni mukaan ei edes paaston
aikana.

Tämän tärkeän päätöksen taustalla on Espoon hiippakunnan tietoinen pyrkimys toimia siinä
hengessä, mihin Euroopan kirkkojen yhteistyöasiakirja Charta Oecumenica haluaa rohkaista.
Kaupungissa on jo aktiivinen paikallisekumeeninen työryhmä, ja seurakuntien väliset suhteet
ovat hyvät. Siis miksipä ei avauduttaisi hieman enemmän? Vieraanvaraisuuden osoittaminen ei
välttämättä maksa paljon, eikä uudessa hiippakunnassa olla kiinni vanhassa. Vieraanvaraisuus on
merkki keskinäisestä kunnioituksesta ja yhteydestä, joka on jo olemassa. Vieraanvaraisuus ei
myöskään vaadi uusia organisaatiomuotoja.

Vuoropuhelulla on paikkansa tuttuna ekumeenisena menetelmänä. Dialogissa viestitään sanoilla
ja kielellä; nähdään vaivaa, jotta toinen kohdattaisiin yhteistä kieltä käyttämällä, puolueettomalla
maaperällä. Se voi olla myös ongelmallista, koska sanoihin sisältyy paljon historiallista ja kulttuu-
rista kontekstia. Sanojen taustalla piilevä teologia voi aiheuttaa väärinkäsityksiä. Syvällinen dialo-
gi vie myös aikaa.

Vuoropuhelua täydentää ekumeeninen vieraanvaraisuus, erityisesti hartaus- ja jumalanpalvelus-
elämä – ovathan kristittyjen yhteiset rukoushetket ja jumalanpalvelukset yhteyttä syvimmillään.
Vieraanvaraisuus on sitä, että sallii toisen tulla kotiinsa tai menee vuorostaan toisen kotiin. Mie-
lipiteenvaihtoon kuuluvat myös eleet ja ilmeet, ja väärinkäsityksiä syntyy vähemmän. Vieraanva-
raisuus on myös sisintämme koskettava kokemus: se vaatii jotain sekä vieraalta että isännältä,
koska sille on uhrattava aikaa ja samalla on oltava erityisen huomaavainen ja sydämellinen.

Mutta vieraanvaraisuudellakin on rajansa. Voi kysyä, missä rajat kulkevat ja kuka ne määrittelee.
Ekumeeniselle neuvostolle on huomautettu, että yksi vieraanvaraisuuden muoto, jota harraste-
taan paikallistasolla, niin sanottu saarnatuolinvaihto, ei ole ollenkaan itsestäänselvyys. Kaikilla
kirkoilla ja yhteisöillä on tästä omat sääntönsä. Vastuu voi olla paikallisseurakunnalla tai piispalla
tai se voi sisältyä kirkkojärjestykseen.

Paikallisekumenian kannalta on elintärkeää, että päätös vieraanvaraisuudesta voidaan niin usein
kuin mahdollista tehdä paikallisesti. Valitettavasti kuitenkin saattaa käydä niin, että vakiintunut
paikallisekumeeninen käytäntö herättää vastustusta, kun paikallistasolla aletaan kysellä, mikä on
jonkin kirkon virallinen kanta esimerkiksi saarnatuolinvaihtoon. Voitaisiinko myös ekumeniassa
harkita jonkinlaista kunnioittavaa subsidiariteettiperiaatetta / omavastuisuutta? Virallisten alle-
kirjoitettujen kirkkojenvälisten – kansallisten tai kansainvälisten – sopimusten puute ei saa olla
esteenä paikallisekumeenisille aluevaltauksille. Kirkollisilta päätöksentekoprosesseilta puuttuu
myös ”ekumeeninen yhteensopivuus”. Tietyille kirkoille ja yhteisöille riittävät paikalliset sopi-
mukset, toisissa tarvitaan ilmeisesti kansainvälisiä sopimuksia ennen kuin ekumenia voi edetä
paikallistasolla. Kenen käytäntöä olisi noudatettava?

Kaikkein saman paikkakunnan kristittyjen yhteinen todistus saisi lisää voimaa, jos kirkkojen
luottamus paikallisekumeniaan ja paikalliseen päätöksentekoon kirjattaisiin niihin sääntöihin,
jotka säätelevät esimerkiksi saarnatuolinvaihtoa koskevaa vieraanvaraisuutta. Vieraanvaraisuus ei
ole villiä ekumeniaa. Se on merkki yhteydestä ja halusta antaa jo vallitsevan yhteyden tulla näky-
väksi. Ateriayhteys on sen selkein ilmaus. Tästä syystä monet kirkot pitävät Herran pöydän luo-
maa yhteyttä näkyvän kristillisen ykseyden lopullisena merkkinä. Mutta sitä ennen voidaan ottaa
monta pientä askelta vieraanvaraisuuden nimissä. Jos tahdotaan.
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JAN EDSTRÖM

Ekumenisk gästfrihet
■ Jag deltog nyligen i mitt första lutherska synodalmöte. Enligt ett historiskt beslut hade det
nygrundade Esbo lutherska stift beslutat att öppna sitt synodalmöte för ekumeniska gäster. Till-
sammans med stiftets präster och lokala ekumeniska gäster hade jag möjlighet att delta i synodal-
mötets program. Gästfriheten gjorde mig glad. Den ska man inte tacka nej till. Inte ens under
fastan säger mina ortodoxa vänner.

Bakom denna viktiga öppning ligger en medveten strävan i Esbo stift att verka i den anda som det
europeiska kyrkliga samarbetsdokumentet Charta Oecumenica vill uppmuntra till. I staden finns
redan en aktiv lokalekumenisk arbetsgrupp och relationerna mellan församlingarna är goda. Så
varför inte öppna litet till? Att visa gästfrihet behöver inte kosta mycket och i det nya stiftet är
man inte bunden vid hur det var förr. Gästfrihet är ett tecken på den inbördes respekt och ge-
menskap som redan finns. Gästfriheten kräver inte heller nya organisationsformer.

Dialogen har sin plats som vedertagen ekumenisk metod. I dialogen sker kommunikationen gen-
om ord och språk. Man anstränger sig att möta den andra i ett gemensamt språkbruk på neutralt
område. Samtidigt kan det vara problematiskt eftersom orden bär på en hel historisk och kulturell
kontext. Missförstånd kan lätt uppstå kring teologin bakom orden. En djupgående dialog är ock-
så tidskrävande.

Som komplement till dialogen finns den ekumeniska gästfriheten, särskilt med tanke på andakts-
och gudstjänstliv. Det är ju när kristna samlas i bön och gudstjänst som gemenskapen stärks på
djupet. Gästfriheten består i att man låter den andra komma hem till sig eller att man i sin tur går
in i den andras hus. Kommunikationen sker genom mindre explicita gester och ger upphov till
färre missförstånd. Gästfriheten är också en existentiell erfarenhet, den kräver något både av vär-
den och gästen, eftersom man måste ägna den tid och i ännu högre grad vara uppmärksam och
hjärtlig.

Men gästfriheten har sina gränser. Frågan är var de går och vem som drar dem. Ekumeniska rådet
har blivit uppmärksamgjort på att en typ av gästfrihet som praktiseras på det lokala planet, s.k.
predikstolsbyte, inte alls är självklar. Alla kyrkor och samfund har regler för hur detta sker. Ansva-
ret kan ligga hos den lokala församlingen, biskop eller finnas inskrivet i kyrkoordningen.

För den lokala ekumeniken är det vitalt att beslutet om gästfrihet så långt som möjligt kan göras
lokalt. Det händer tyvärr att invand lokalekumenisk praxis stöter på patrull när man på det lokala
planet börjar ställa frågan om hur en kyrka officiellt förhåller sig till t.ex. predikstolsbyte. Kunde
man tänka sig någon form av respektfull subsidiaritet också när det gäller ekumeniken?

Bristen på officiella undertecknade överenskommelser mellan kyrkorna, nationella eller interna-
tionella, får inte stå i vägen för lokala ekumeniska landvinningar. Det finns inte heller ’ekumenisk
kompatibilitet’ i de kyrkliga beslutsprocesserna. För vissa kyrkor och samfund räcker lokala öve-
renskommelser, för andra behövs tydligen internationella avtal innan man kan göra lokalekume-
niska framsteg. Vems praxis skall man då följa?

Det gemensamma vittnesbördet genom ”alla kristna på samma ort” skulle få ökad relevans om
kyrkornas förtroende för den lokala ekumeniken och det lokala beslutsfattandet skulle skrivas in
i de stadganden som reglerar gästfrihet gällande t.ex. predikstolsbyte.

Gästfrihet är inte vild ekumenik. Den är ett tecken på gemenskap och vilja att låta den enhet och
gemenskap som finns bli synlig. Måltidsgemenskapen är det tydligaste tecknet på detta. Det är
därför som många kyrkor betraktar gemenskapen kring Herrens bord som det slutgiltiga tecknet
på synlig kristen enhet. Men innan dess kan många mindre steg på vägen tagas i gästfrihetens
namn. Om viljan finns.
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Kuka on pätevä opettamaan us-
kontoa? Saako uskontotunnilla
rukoilla ja laulaa virsiä? Uusi
uskonnonvapauslaki ja sen vai-
kutukset uskonnonopetukseen
puhuttavat edelleen. Laki on
toimiva, mutta sen paikalliset
tulkinnat voivat olla jotakin
aivan muuta.

■ Suomen ekumeenisen neu-
voston Kasvatusasiain jaosto jär-
jesti 8.11. ekumeenisen semi-
naarin uskonnonvapaudesta ja
koulujen uskonnonopetuksesta.
Vaikka aihetta on käsitelty viime
aikoina useilla foorumeilla, ko-
kosi seminaari noin yhdeksän-
kymmentä eri kirkkokuntien
edustajaa keskustelemaan us-
konnonopetuksen sisällöstä ja

SANNA YLÄ-JUSSILA

Oikeus omaan
uskonnonopetukseen

käytännön toteutuksesta suo-
malaisissa kouluissa.

Runsas vuosi sitten voimaan
tullut uskonnonvapauslaki toi
muutoksia myös koulujen us-
konnonopetukseen. Lain kuu-
dennessa pykälässä mainitaan,
että ”oikeudesta saada uskon-
nonopetusta säädetään erik-
seen”. Tällä pykälällä on ollut
vaikutusta sekä perusopetusla-
kiin että lukiolakiin. Suurin
muutos on ollut termin ”tun-
nustuksellinen uskonnonope-
tus” korvaaminen termillä
”oman uskonnon opetus”. Us-
konnonvapauslain lähtökohtana
on positiivinen uskonnonva-
paus, joka näkyy myös uskon-
nonopetusta koskevassa pykä-
lässä. Vanhassa laissa lähtökoh-
tana oli se, miten uskonnonope-

tuksesta voi vapautua. Nyt pu-
hutaan myönteisesti oikeudesta
saada oman uskonnon opetusta.

Kuka saa opettaa uskontoa?

Uuden uskonnonvapauslain
myötä evankelis-luterilaista ja
ortodoksista uskontoa opetta-
vilta henkilöiltä ei enää vaadita
kyseisen kirkon jäsenyyttä. Us-
konnonopettajalta vaaditaan
kuitenkin opetettavan aineen
hallintaa. Ortodoksista uskon-
toa opettava lehtori Marianne
Kantonen totesi, että tämä seik-
ka on kuitenkin jäänyt useilta
lain ruohonjuuritason tulkitsi-
joilta huomaamatta.

”Kärjistetysti voidaan sanoa,
että uutta asetusta on monissa

kunnissa tulkittu niin,
että ortodoksista us-
kontoa voi opettaa ku-
ka tahansa. Ortodok-
sisia uskontotunteja
on annettu luterilais-
ten ainetta hallitse-
mattomien opettajien
ja jopa kouluavusta-
jien hoidettavaksi.
Käytännössä oppilaat
osallistuvat enemmis-
tön uskonnon opetuk-
seen. Tämä on selkeäs-
ti uuden uskonnonva-
pauslain vastaista toi-
mintaa ja vaarantaa
oppilaan oikeuden
saada oman uskonnon
opetusta”, totesi Kan-
tonen seminaarin ava-
uspuheenvuorossaan.

Ortodoksisen seu-
rakunnan lehtorina
itäisellä Uudellamaalla
työskentelevä Kanto-

Uuden uskonnonvapauslain uskonnonopetukseen tuomat muutokset puhuttavat edel-
leen.
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nen kertoi seminaarin
alussa ongelmista, joihin
hän on itse uuden uskon-
nonvapauslain tulkinto-
jen myötä törmännyt.
”Opetin Askolassa useita
vuosia ortodoksista us-
kontoa, kunnes minulle
virkavapausvuoden jäl-
keen ilmoitettiin, ettei
kunta tarvitse palvelujani
lukuvuonna 2003-2004
vaan järjestää opetuksen
itse. Huolestuneiden
vanhempien yhteydenot-
tojen jälkeen asiaa selvi-
tettäessä kävi ilmi, että
Askolan kunta ei järjestä
ortodoksisen uskonnon
opetusta. Käytännössä
oppilaat ovat joutuneet
osallistumaan evankelis-
luterilaiseen uskonnon-
opetukseen. Eräät van-
hemmat oli jopa asetettu
kohtuuttoman valintati-
lanteen eteen: heidän piti
valita joko kouluavustaja
koko koulun käyttöön tai orto-
doksisen uskonnon opettaja. Ti-
lanne jatkuu samana kuluvana
lukuvuonna.”

Saman ongelman kertoi tie-
dostaneensa myös lain valmis-
teluun osallistunut professori
Juha Seppo, joka piti seminaa-
rissa alustuksen aiheesta Mitä
on oikeus oman uskonnon ope-
tukseen. ”Tiedossani on ollut jo
ennen tätä tilaisuutta, että uusi
käytäntö, jonka mukaan opet-
tajan ei tarvitse kuulua siihen
uskonnolliseen yhdyskuntaan,
jonka uskontoa hän opettaa, on
joissakin kunnissa aiheuttanut
hämmennystä erityisesti vähem-
mistöyhteisöjen uskonnonopet-
tajissa, oppilaiden huoltajissa ja
myös opetustoimesta vastaavissa
virkamiehissä. Oppilaan oikeus
oman uskontonsa oppimiseen ei
ole toteutunut moitteettomasti
kaikissa kunnissa. Vähemmistö-
jen uskonnonopetus on saatta-
nut joutua joko ammatillisesti
epäpäteviin käsiin tai jäänyt ko-
konaan saamatta lain tarkoitta-
malla tavalla”, totesi Seppo.

Sepon mukaan uskonnon-

opetuksen sisältö ei määräydy
opettajan henkilökohtaisen va-
kaumuksen kautta, vaan lainsää-
dännön ja opetussuunnitelman
pohjalta. Uskonnonvapauslain
perusteista käy kuitenkin selväs-
ti ilmi, ettei tavoitteena suin-
kaan ole ollut se, että uskontoa
opettaisi kuka tahansa siihen pä-
tevä henkilö. ”Koska uskonnon-
opetuksessa on kysymys nimen-
omaan oppilaan omasta uskon-
nosta, on suotavaa, että myös
opettajalla on muodollisen päte-
vyyden lisäksi asiallinen yhteys
opettamaansa uskontoon”, Sep-
po korosti.

Laki on hyvä ja sitä täytyy
tulkita oikein

Juha Seppo kertoi olevansa var-
sin tyytyväinen uuteen lakiin ja
sen positiiviseen henkeen. ”Ar-
vioidessamme uusien lakien
merkitystä oman uskonnon
opetuksen kannalta voimme to-
deta, että uudet säädökset mer-
kitsevät uskonnonopetuksen
aseman tuntuvaa vahvistumista

sekä opetuksen luonteen
ja tavoitteiden selkiinty-
mistä. Uskonnonvapaus-
lakiin sisältyvä maininta
oikeudesta saada uskon-
nonopetusta luo koulun
uskonnonopetukselle niin
vahvan lainsäädännöllisen
aseman ja pohjan, että ny-
kyinen tilanne hakee ver-
taistaan koko itsenäisyy-
temme aikana”, kommen-
toi Seppo nykyistä tilan-
netta. ”Voimakkaalla
myönteisellä panostuksel-
la uskonnonopetukseen
valtiovalta ja suomalainen
yhteiskunta tunnustavat
avoimesti myös uskonnon
tärkeän kulttuurimerki-
tyksen.”

Paneelikeskustelussa
uskonnonopetuksen haas-
teita pohtivat opetustoi-
men sihteeri Kaarina Ly-
hykäinen, opetuskoordi-
naattori Irene Alvarez,
Suomen uskonnonopetta-

jien liiton puheenjohtaja Han-
nu Koskinen, luokanopettaja
Heli Verkkonen, opetusneuvos
Antti Vanne sekä Helsingin kau-
pungin opetusviraston opetus-
päällikkö Marjo Kyllönen.

Kaikki panelistit vaikuttivat
tyytyväisiltä lain sisältöön. Kes-
kustelussa tulivatkin lakiin liit-
tyviä kysymyksiä selvemmin
ilmi vähemmistöjen uskonnon-
opetuksen käytännön haasteet.
Kaarina Lyhykäinen totesi, että
ongelmia, joiden kanssa ainakin
ortodoksisen uskonnon opetta-
jat joutuvat painimaan, ovat
tuntien päällekkäisyys, hyppy-
tunnit, suuret ja heterogeeniset
ryhmät sekä tunnit päivän lo-
pussa, joskus jopa kohtuutto-
man myöhään. Vastaaviin käy-
tännön ongelmiin törmäävät
Irene Alvarezin mukaan myös
katoliset uskonnonopettajat.

”Vanhempia saatetaan pu-
hua ympäri,  jotta he eivät vaati-
si lapsilleen oman uskonnon
opetusta. Rehtorit vetoavat sääs-
tösyihin: uskonnon opetuksen
järjestäminen pienelle ryhmälle
on kallista”, kertoo Kaarina Ly-

Mitä on oikeus oman uskonnon opetukseen, pohti
professori Juha Seppo alustuksessaan.
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hykäinen. Myös Irene Alvarez
kertoi kohdanneensa samanlai-
sia ongelmia. ”Opetuksen järjes-
telyt tehdään kerta kaikkiaan
niin hankaliksi, että vanhemmat
eivät voi laittaa lapsiaan katoli-
seen uskonnonopetukseen. Ei-
vät vanhemmat halua, että vaik-
kapa ekaluokkalainen lapsi jou-
tuu matkustamaan toiselle kou-
lulle saamaan uskonnonopetus-
ta.”

Luokanopettaja Heli Verk-
konen edusti paneelissa Vapaa-
kirkkoa, jolla on omaa uskon-
nonopetusta vain yhdellä paik-
kakunnalla, Äänekoskella. Siellä
opetus aloitettiin aktiivisen va-
paakirkollisen opettajan aloit-
teesta kuusi vuotta sitten. Muu-
alla Suomessa vapaakirkolliset
oppilaat osallistuvat luterilai-
seen uskonnonopetukseen, mitä
Verkkonen piti oikein hyvänä ja
onnistuneena ratkaisuna.

Helsingin kaupungin ope-
tusviraston opetuspäällikkö
Marjo Kyllönen sai paneelissa
pyyhkeitä etenkin Alvarezilta,
joka totesi, että ainakin heidän
opettajiensa mukaan järjestelyt
toimivat esimerkiksi Espoossa
huomattavasti Helsinkiä parem-
min. Kyllönen puolustautui
kertomalla, että Helsingissä vä-
hemmistöjen uskonnonopetus-
ta annetaan enemmän kuin mis-
sään muualla, ja sen järjestämi-
nen on kouluille suuri haaste.
Kyllönen myönsi, että yhden
oppilaan pieniä ryhmiä on vai-
kea puolustaa tilanteessa, jossa
resurssit ovat muutenkin vähis-
sä.

Uskonnon opetusta vai
uskonnon harjoitusta?

Opetusneuvos Antti Vanne on
joutunut työnsä puolesta mel-
koiseen myllytykseen uuden us-
konnonvapauslain ja opetusta
koskevien säädösten takia.
”Ajattelin tänne lähtiessäni, et-
tei kannata juuri valmistautua,
kun ei tiedä, mistä minua tällä
kertaa haukutaan”, hän totesi
naurahtaen. Vanne kokee, että

lainsäädäntö on nyt kunnossa,
mutta lain tulkinta, etenkin sen
hengen mukaan, ei toimi. On-
gelmaksi on nostettu muun mu-
assa kysymys uskonnon opetuk-
sen ja uskonnon harjoittamisen
suhteesta, ja tämä kysymys nou-
si esiin myös tässä seminaarissa.

Keskustelussa tulivat selvästi
esiin myös eri tunnustuskuntien
erot suhtautumisessa uskon-
nonopetukseen. Esimerkiksi or-
todoksisen uskonnon opettajat
Markku Ylönen ja Jari Musto-
nen sekä Kaarina Lyhykäinen
puolustivat ortodoksista uskon-
nonopetusta, joka on luonteel-
taan erilaista kuin esimerkiksi
luterilainen uskonnonopetus.
”Ortodoksinen uskonnonope-
tus lähtee toisenlaisista lähtö-
kohdista. En tuputa uskontoa
tunneillani, enkä harjoita sitä,
mutta opetuksen henki on eri-
lainen. Kukaan ei ole vielä ha-
lunnut lähteä ulos luokasta mi-
nuutin kestävän rukoushetken
ajaksi”, Mustonen totesi. ”Jos
kirkko ei saa olla mukana päät-
tämässä opetuksen sisällöistä, ei-
hän silloin opeteta ortodoksista
uskontoa,” kärjisti puolestaan
Lyhykäinen puheenvuorossaan.

Antti Vanne totesi, että us-
konnon opetuksen ja uskonnon
harjoittamisen välinen rajan-
käynti on vaikeaa. ”Jos uskon-
non opetus olisi uskonnon har-
joittamista, kenenkään ei olisi
perustuslain mukaan pakko
osallistua siihen. Ja toisaalta val-
tiolla ja kunnilla ei ole velvolli-
suutta sellaista kustantaa,” Van-
ne kommentoi.

Oman uskonnon opetus –
kristinuskon opetusta?

Yleisökeskustelussa Jyri Komu-
lainen sai aikaan kommenttien
myrskyn pohtimalla, voisiko us-
konnonopetus mahdollisesti ta-
pahtua joskus tulevaisuudessa
ekumeeniselta pohjalta. Komu-
lainen ei kannattanut ruotsa-
laista tunnustuksettoman us-
konnonopetuksen mallia, mutta
koki, että kaikilla kristityillä on

pohjimmiltaan opillisesti niin
paljon yhteistä, että uskonnon-
opetus voisi olla ainakin yläluo-
killa heille kaikille yhteistä. Ei-
hän termi ”oma uskontokaan”
tarkoita vain oman kirkkokun-
nan tunnustusta, vaan kristin-
uskoa.

Juha Seppo totesi vastaavan
ajatuksen olleen esillä lakia val-
misteltaessa. Jos tällaiseen rat-
kaisuun joskus tulevaisuudessa
päädytään, laissa käytetyt termit
kuten oman uskonnon opetus
antavat siihen kyllä mahdolli-
suuden.

Useat keskusteluun osallis-
tuneet henkilöt tervehtivät aja-
tusta ilolla ja totesivat, että se
voisi tuoda uskonnonopetuk-
seen aivan uudenlaisen näkö-
kulman. Eri tunnustuskuntia
edustavat oppilaat voisivat ker-
toa toisilleen omasta kirkostaan,
sen tavoista ja perinteistä. Marjo
Kyllönen totesi myös, että tällai-
nen järjestely vähentäisi mer-
kittävästi pienten opetusryhmi-
en aiheuttamia käytännön on-
gelmia.

Keskustelussa kuultiin kui-
tenkin myös kommentteja, jois-
sa ajatus kristittyjen yhteisestä
uskonnonopetuksesta tuomit-
tiin jyrkästi. Esimerkiksi orto-
doksista uskontoa opettava Ti-
mo Mertanen totesi, että hän ei
laittaisi omia lapsiaan kaikille
kristityille yhteiseen uskonnon-
opetukseen. Hän totesi, että
opettajalla on oltava omakoh-
tainen kokemus sen tunnustus-
kunnan uskosta, jota hän opet-
taa. Opettaja ei voi puhua tun-
nilla pelkästään kirjatiedon poh-
jalta. Mertanen kritisoi myös
ajatusta siitä, että eri tunnustus-
kuntien oppilaat voisivat tuoda
yhteisille tunneille tietoa ja nä-
kökulmia omasta tunnustus-
kunnastaan. ”Miten oppilas voi-
si tuoda jotakin panosta yhtei-
seen opetukseen, jos hän ei ole
missään saanut oppia sitä, mitä
hänen uskontonsa on ja mitä se
merkitsee? Moni lapsi ei tiedä
asioista juuri mitään kouluun
tullessaan. Opittavaa on pal-
jon”, kommentoi Mertanen.
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Hannoverilainen paikallislehti
haastatteli viime syksynä sak-
salaista kollegaani piispa Rolf
Koppea hänen työstään Saksan
evankelisen kirkon (EKD) ul-
koasiain osaston johtajana. Leh-
ti oli kiinnostunut ekumeniasta
ja erityisesti piispa Koppen lu-
kuisista matkoista. Viimeisenä
haastattelussa oli kysymys, kenen
kanssa on mukavinta olla yh-
teistyössä. Pienen empimisen jäl-
keen piispa Koppe vastasi ”suo-
malaisten” ja perusteli kan-
taansa seuraavasti: suomalaiset
ovat rauhallisia ja sitkeitä, mut-
ta heidän verkkaisuutensa osoit-
tautuu usein ekumeenisesti te-
hokkaammaksi ja tuloksellisem-
maksi kuin muiden kiireinen
puuhailu.

■  Kokenut ekumeenikko ja kir-
konjohtaja Rolf Koppe luon-
nehtii tässä kiintoisasti sitä työ-
tä, jota tänään puolen vuosisa-
dan ikäinen kirkon ulkoasiain
neuvosto (KUN) on ohjannut ja
jota sen kaitsennassa oleva kirk-
kohallituksen ulkoasiain osasto
(KUO) on tehnyt.

Mikä on siis Suomen evan-
kelis-luterilaisen kirkon paikka
ekumeenisella maailmankartal-
la? Sitä hahmottelen kuvaamalla
kirkkomme ekumeenisten yh-
teyksien kehitystä viime vuosi-
kymmenten aikana.

Maamme ja maailman muutos

Kun kirkon ulkoasiain neuvos-
ton edeltäjä kirkon ulkomaan-
asian toimikunta (KUT) aloitti
toimintansa 50 vuotta sitten,
Suomi ja maailma olivat kovin

RISTO CANTELL

Suomen evankelis-luterilainen kirkko
ekumeenisella maailmankartalla

erilaiset kuin tänään. Toisen
maailmansodan kauhut ja tuhot
olivat vielä tuoreessa muistissa.
Euroopassa ja Suomessa elettiin
vilkasta jälleenrakennuksen ai-
kaa. Maailma oli selvästi jakau-
tunut itään ja länteen. Yhdys-
vallat ja sen johdolla perustettu
NATO ja Neuvostoliito ja sen
liittolaisineen muodostama Var-
sovan liitto olivat vastakkain.
Suomi oli köyhä ja pieni valtio,
joka ylpeänä itsenäisyydestään
etsi sinnikkäästi omaa tietään
idän ja lännen välissä. Suuren ja
mahtavan Neuvostoliiton naa-
purina haluttiin tulla toimeen.
Entisen vihollisen kanssa opetel-
tiin ja opittiin elämään rauhassa
YYA-sopimuksen mukaisesti.

Vuonna 1954 oli Luterilai-
sen maailmanliiton (LML) ja
Kirkkojen maailmanneuvoston
(KMN) perustamisesta kulunut
vähemmän kuin kymmenen
vuotta. Euroopan kirkkojen
konferenssi (EKK) perustettiin
vasta viisi vuotta myöhemmin.
Kirkon ulkomaanasiain toimi-
kunnan ensimmäinen puheen-
johtaja oli arkkipiispa Ilmari Sa-
lomies ja sihteerinä oli professo-
ri Aimo T. Nikolainen. Hän oli
vuosikymmenten ajan myös
kirkkomme vakioedustaja kai-
kissa tärkeimmissä ekumeenisis-
sa kokouksissa. Viisikymmentä
vuotta sitten ekumenia oli kir-
kossa pienen aktiivisen ryhmän
käsissä ilman laajempaa tukeu-
tumista kirkkokansaan.

Tänään 50 vuotta myöhem-
min Suomi on rikas pohjoismai-
nen hyvinvointivaltio ja EU:n
ytimessä sen aktiivinen jäsen-
maana. Suomen evankelis-lute-
rilainen kirkko puolestaan on
LML:n kolmanneksi suurin jä-

senkirkko, ekumeenisesti arvos-
tettu kirkko, jonka yhteydet
muuhun kristikuntaan ovat laa-
jat ja monipuoliset. Kirkollam-
me on kansainvälisesti koulutet-
tu papisto ja valveutunut kirk-
kokansa sekä vahva luterilainen
identiteetti ja selkeästi toteutet-
tu ekumeeninen linja.

Ekumenian uusi tilanne

Suomi, maailma ja ekumenia
ovat kaikki muuttuneet. Kan-
sainvälisen ja pohjoismaisen
ekumenian tilanne tänään on
vaikeasti kuvattavissa, sillä sa-
manaikaisesti on käynnissä usei-
ta moniulotteisia ja osittain kes-
kenään ristiriitaisia prosesseja.
Eräät keskeiset kehitystrendit
ovat kuitenkin ilmeisiä: ekume-
niassa kaivataan suurten organi-
saatioiden ja isojen joukkoko-
kousten tilalle uutta entistä
joustavampaa ja monimuotoi-
sempaa toimintaa ja kevyempiä
organisaatioita. Tämä on iso
haaste kaikille nykyisille eku-
meenisille järjestöille ja niiden
rakenteille. Sama haaste kohdis-
tuu myös meidän kirkkoomme.
Ekumenian painopiste on siirty-
mässä vanhoista rakenteista ja
monenkeskisistä organisaatiois-
ta suoriin kahdenvälisiin suhtei-
siin sekä uusiin yhteyden ja yh-
teistyön malleihin.

Kirkkomme on määrätietoi-
sesti tukenut ekumeenisten or-
ganisaatioiden työtä. Olemme
pyrkineet kantamaan taloudel-
lista vastuuta jäsenyydestämme
Euroopan kirkkojen konferens-
sissa, Kirkkojen maailmanneu-
vostossa, Luterilaisessa maail-
manliitossa ja Suomen ekumee-



NÄKÖALA/ UTSIKT 3-4/2004
9

nisessa neuvostossa. Pohjoismai-
sen ekumenian nykyisessä krii-
sissä ja Pohjoismaisen ekumee-
nisen neuvoston toiminnan
päättyessä kirkkomme on yh-
dessä Ruotsin kirkon kanssa
yrittänyt turvata pohjoismaisen
ekumeenisen yhteistyön jatku-
misen uusissa oloissa ja uusissa
muodoissa.

Uusi tietotekniikka, maail-
man taloudellinen ja poliittisesti
yhdentyminen koskevat myös
meitä. Globalisaatio ulottaa vai-
kutuksensa Suomeen saakka.
Myös meillä Suomessa kirkot
osallistuvat monin tavoin globa-
lisaatiota koskevaan keskuste-
luun. Me elämme ekumeenisesti
uutta aikaa. Maailma on radi-
kaalisti muuttunut. Kaikkien
ihmisten kohtalot liittyvät en-
tistä enemmän yhteen ja tapah-
tumat meistä katsoen maailman
kaukaisimmillakin kolkilla vai-
kuttavat meihin ja kaikkien ih-
misten elämään. Syyskuun 11.
päivän (2001) jälkeen ihmiset
ovat entistä enemmän tietoisia
elämän hauraudesta ja haavoit-
tuvuudesta. Ihmiskunta näyttää
vääjäämättä siirtyneen pysyvän
epävarmuuden aikaan.

Koko ekumeenisen liikkeen
uusi hahmottaminen ja sitä kos-
keva ns. rekonfiguraatio-proses-
si on tärkeä. Tässä prosessissa
kirkkojen pitää olla täysillä mu-
kana. Meidän kirkkomme ko-
rostaa luterilaisena kirkkona si-
tä, että ekumenia on välttämä-
töntä. Se koskee kaikkia kirkko-
ja. Ekumeniassa tulee kunnioit-
taa kaikille kuuluvaa oikeutta
oman tunnustuksen ja identi-
teetin säilyttämiseen. Kaikessa
yhteistyössä on otettava vaka-
vasti kirkon traditio ja sen vel-
voittavuus.

Viime vuosina kirkoille uu-
deksi haasteeksi on noussut us-
kontojen kohtaaminen ja us-
kontojen välinen dialogi. Myös
Suomi on muuttunut ja muut-
tumassa yhä enemmän moniar-
voiseksi, monikansalliseksi, mo-
nikulttuuriseksi ja moniuskon-
toiseksi maaksi. Uskontojen
kohtaaminen ei enää pitkiin ai-

koihin ole ollut kaukainen ul-
komainen asia. Se on tänään jo-
kapäiväistä myös monille suo-
malaisille. Tässäkin yhteydessä
on korostettava, että ekumenia
ja uskontodialogi ovat eri asioi-
ta. Niitä ei saa sekoittaa keske-
nään. Molempia tarvitaan, mut-
ta kummankin kannalta on tär-
keää, että niiden erityislaatu
tunnetaan ja tunnustetaan.

Kirkon ulkoasian neuvostol-
la ja kirkkohallituksen ulko-
asiain osastolla ei ole mitään
kansainvälisten ja ekumeenisten
yhteyksien hoidon monopolia.
Kirkkomme hiippakuntien ja
seurakuntien kansainväliset yh-
teydet ovat viime vuosina ilah-
duttavasti kasvaneet ja laajentu-
neet. Olemme mielellämme yh-
teistyössä hiippakuntien ja seu-
rakuntien kanssa. Myös koti-
maiset ekumeeniset yhteydet
ovat hyvät ja monipuoliset. Eri-
tyiset läheiset ja lämpimät suh-
teemme ovat toiseen kansan-
kirkkoomme, Suomen ortodok-
siseen kirkkoon.

Kirkon viralliset ekumeeni-
set yhteydet, suhteet muihin
kirkkoihin, oppikeskustelut ja
uskontojen välinen vuoropuhe-
lu sekä osallistuminen kirkko-
jenväliseen toimintaan niin
omassa maassamme kuin maail-
mallakin ovat keskeinen osa
kirkkohallituksen ulkoasiain
osaston toimintaa.

Kirkkomme yhteydet muiden
kanssa

Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon yhteydet muiden kirkko-
jen kanssa ovat viiden vuosi-
kymmenen aikana kasvaneet lä-
hes huomaamatta hämmästyt-
täviin mittoihin.

Kirkkomme on näiden vuo-
sien aikana rakentanut määrä-
tietoisesti ja taitavasti kirkolliset
perusyhteydet kaikkiin suun-
tiin. Tuskin millään muulla lu-
terilaisella kirkolla maailmassa
on niin laajat ja monipuoliset
toimivat ekumeeniset suhteet
kuin Suomen evankelis-luteri-

laisella kirkolla. Vaikka emme
itse ole aina olleet siitä tietoisia,
kirkkomme on tänään yksi kaik-
kein aktiivisimmista ekumee-
nisten järjestöjen jäsenkirkoista,
jonka osanottoa ja kannanottoja
kokouksissa ja neuvotteluissa
odotetaan, toivotaan ja arvoste-
taan. Me olemme usein kyllä –
kuten piispa Rolf Koppe on osu-
vasti todennut – hitaita ja har-
kitsevia, emmekä osaa itse mai-
nostaa itseämme, mutta meitä
kuullaan ja kuunnellaan. Suo-
malaisten luterilaisten sanaan
on maailmalla opittu luotta-
maan.

Kaikkein läheisimmät suh-
teemme ovat luterilaisiin sisar-
kirkkoihin, Ruotsin kirkkoon ja
muihin pohjoismaisiin luterilai-
siin kirkkoihin, Inkerin kirk-
koon ja Baltian luterilaisiin
kirkkoihin sekä Porvoon kirk-
koyhteisön anglikaanisiin ja
muihin anglikaanisiin kirkkoi-
hin, ELKRAS:iin ja ELCA:an
sekä Saksan yhdistyneeseen
evankelis-luterilaiseen kirkkoon
(VELKD). Yhteytemme rooma-
laiskatoliseen kirkkoon ovat eri-
tyisesti viime vuosina vahvistu-
neet. Paavi Johannes Paavali
II:n vierailu Suomessa 1989 on-
nistui hyvin. Olemme hiljattain
aloittaneet yhdessä Ruotsin kir-
kon kanssa oppikeskustelut
Helsingin ja Tukholman kato-
listen hiippakuntien kanssa.
Lähtökohtana on kirkkojemme
jatkuvuus ja piispallinen luonne
sekä Luterilaisen maailmaliiton
ja Roomalaiskatolisen kirkon
vuonna 1999 allekirjoittama
Yhteinen julistus vanhurskaut-
tamisopista, ja siinä todettu yk-
simielisyys vanhurskauttamis-
opin perustotuuksista.

Englannin ja Ruotsin kirkot
ovat meille läheisiä historialli-
sista ja teologisista syistä. Kirk-
komme ensimmäinen piispa,
Suomen  apostoli  ja  marttyyri
on englantilaissyntyinen pyhä
Henrik, joka tuli tänne Upsa-
lasta ja vakiinnutti kristillisen
uskon maamme läntisiin osiin.
Hänen toimintansa seurauksena
Suomi liitettiin Rooman alai-
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suuteen ja osaksi kristillisen kir-
kon läntistä haaraa. Saamaan ai-
kaan Novgorodin lähetystyö
saattoi Suomen itäiset osat orto-
doksisen kirkon ja itäisen perin-
teen vaikutuspiiriin. Keskiajalta
saakka Suomi on ollut kirkolli-
sesti, kulttuurisesti, poliittisesti
ja taloudellisesti idän ja lännen
kohtaamispaikka.

Ruotsin kirkon ekumeeni-
nen sihteeristö vieraili pari vuot-
ta sitten Kirkkohallituksen ul-
koasiain osastolla Helsingin Ka-
tajanokalla. Vierailun ohjel-
maan kuului luonnollisena osa-
na myös tutustuminen Helsin-
gin ortodoksiseen pääkirkkoon
Uspenski-katedraaliin. Kirkkoa
esitteli isä Markku Salminen,
jolta vieraat kysyivät kirkkojem-
me välisistä suhteista. Isä Mark-
ku vastasi suhteiden olevan hy-
vät ja sanoi Suomen ortodoksi-
sen kirkon olevan maailman
”luterilaisin” ortodoksinen kirk-
ko ja Suomen evankelis-luteri-
laisen kirkon olevan maailman
”ortodoksisin” luterilainen kirk-
ko. Mielestäni tämä luonneh-
dinta kuvaa sattuvasti molempia
kansankirkkojamme. Ekumenia
on meille yhteistä pääomaa, jos-
ta olemme iloisia ja jota olemme
oppineet käyttämään.

Oppikeskustelut ja sopimukset

Kirkkomme käy säännöllisiä op-
pikeskusteluja sekä Venäjän or-
todoksisen kirkon että Suomen
ortodoksisen kirkon kanssa.
Meillä ovat käynnissä dialogit
myös Suomessa olevien baptis-
tien ja metodistien kanssa. Ai-
kaisemmin olemme käyneet op-
pikeskustelut Suomen Vapaa-
kirkon ja helluntaiherätyksen
kanssa. Lisäksi olemme mukana
kansainvälisissä luterilais-angli-
kaanisissa, luterilais-katolisissa,
luterilais-ortodoksisissa ja muis-
sa oppikeskusteluissa.

Meillä on vanhastaan hyvä
käytännöllinen yhteistyö myös
Saksan evankelisen kirkon
(EKD) kanssa. Kaksi vuotta sit-
ten allekirjoitettiin kirkkojem-

me välillä uusi yhteistyösopi-
mus, joka rakentuu Porvoon ja
Meissenin sopimusten varaan.
Siinä todetaan kirkkojemme
olevan yhteisen uskon ja opin
perusteella alttarin ja saarnatuo-
lin yhteydessä keskenään. Toisin
kuin EKD kirkkomme ei ole al-
lekirjoittanut Leuenbergin kon-
kordiaa, Euroopan protestant-
tien, luterilaisten, reformoitujen
ja unioitujen kristittyjen kirkol-
lisen yhteyden solmivaa asiakir-
jaa, mutta pyrimme samaan ta-
voitteeseen toisenlaista teologis-
ta tietä – voisi sanoa Porvoon
kautta.

Ekumeniamme tavoitteet
ja sisältö

Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon ekumeenisten pyrkimys-
ten perussisältönä on uskolli-
suus luterilaiselle tunnustukselle
ja kirkon yhteiselle traditiolle ja
tältä pohjalta tien etsiminen
Kristuksen kirkon näkyvää yk-
seyttä kohti. Kirkon ykseys ja
maailmalle annettava todistus
pelastuksesta Jeesuksessa Kris-
tuksessa kuuluvat yhteen. Nii-
hin liittyy halu palvella kärsiviä
lähimmäisiämme Kristuksen
käskyn ja esikuvan mukaisesti.

Kirkkomme lähtökohta eku-
meenisessa toiminnassa on sak-
ramentaalinen kirkkokäsitys ja
klassinen kristinuskon tulkinta.
Niiden mukaan kirkon jatku-
vuus ja historiallinen piispuus
ovat tärkeitä aarteita kirkollem-
me. Ekumeniassa on otettava
todesta kirkon oppi, sakramen-
tit (kaste ja ehtoollinen) sekä
niitä palveleva kirkon virka.

Ekumeenisen toimintamme
tavoitteena on, että Suomen
evankelis-luterilainen kirkko
tietoisena kuulumisestaan Jee-
suksen Kristuksen yhteen, py-
hään, katoliseen ja apostoliseen
kirkkoon täyttäisi tehtävänsä
tässä maassa ja maailmassa.
Kristuksen maailmanlaajan kir-
kon perillisenä kirkkomme kuu-
luu yhteen muiden apostolista
traditiota kunnioittavien ja

noudattavien kirkkojen kanssa.
Yhdessä muiden kirkkojen
kanssa meidän tulee etsiä tietä
kirkon ykseyteen ja maailmalle
annettavaan aitoon todistuk-
seen.

Kirkko on kutsuttu suoma-
laisessa yhteiskunnassa ja koko
maailmassa julistamaan Juma-
lan sanaa, kuuluttamaan vapau-
tuksen sanomaa kaikille ihmisil-
le ja kaikille kansoille, kunnioit-
tamaan ja palvelemaan kaikkia
ihmisiä ja toimimaan totuuden
ja oikeudenmukaisuuden puo-
lesta maailmassa.

Ekumeenisella maailman-
kartalla Suomen evankelis-lute-
rilainen kirkko on keskustassa.
Me emme ole missään syrjäseu-
dulla, periferiassa, vaan tapahtu-
mien keskellä, aivan ytimessä.
Kirkkomme erityinen kutsumus
ja tehtävä on rakentaa yhteyksiä
ja ymmärtämystä idän ja län-
nen, pohjoisen ja etelän välillä ja
välille. Näin tehdessään kirk-
komme kulkee Herransa viitoit-
tamaa ykseyden, todistuksen ja
palvelun tietä.

Kirjoittaja on kirkkoneuvos ja
kirkon ulkoasiain osaston johtaja.
Artikkeli perustuu kirkon ulko-
asiain neuvoston 50-vuotisjuhlas-
sa 8.6.2004 pidettyyn esitelmään.
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VESA KALLINEN

Näkökulmia helluntailaiseen
spiritualiteettiin

1) Tässä käytetään sanaa affektio (af-
fection). Sanan lähin suomenkielinen
vastine lienee  voimakas ”tunne” joka
voi ohjata käyttäytymistä.

Edellisen vuosisadan viimeinen
puolisko oli voimakasta kasvun
aikaa maailmanlaajuisessa hel-
luntailais-karismaattisessa kris-
tillisyydessä. Nykyarviot koko
liikkeen jäsenmäärästä ylittävät
500 miljoonaa. Suomessa pe-
rinteiseen helluntaiherätykseen
kuuluu noin 50 000 jäsentä.
Yksi rakentavimmista keinoista
helluntailaisuuden määrittelys-
sä on tarkastella liikkeen spiri-
tualiteettia, sillä liikkeessä on
perinteisesti vierastettu syste-
maattista teologista työskente-
lyä. Vaikka tietyt yhtenäiset pe-
ruslinjaukset löytyvätkin, aina-
kin maailmanlaajuisesti tarkas-
teltuna lienee mahdotonta mää-
ritellä helluntailaisuus hyvin
yhtenäiseksi teologiseksi koko-
naisuudeksi.

■ Tämän artikkelin tarkoitus
on luoda katsaus helluntailai-
seen spiritualiteettiin joidenkin
siitä esitettyjen keskeisten näke-
mysten valossa. Kirjoituksen
näkökulma on kansainvälinen
ja historiallis-idealistinen. Lo-
pussa esitetään myös joitakin
kriittisiä näkökulmia ja haastei-
ta helluntailaiseen spiritualiteet-
tiin ja nykypäivään liittyen.

Suomalaista helluntailai-
suutta ei suoranaisesti käsitellä
artikkelin lyhyyden, eikä toi-
saalta sen takia, että sen spiritu-
aliteetista ei vielä ole juurikaan
tutkimusta olemassa. Kuitenkin
jokainen maamme helluntailai-
suutta ja sen historiaa tunteva
tulee havaitsemaan lukuisia yh-
täläisyyksiä tässä esitettyjen asi-
oiden ja suomalaisen helluntai-
laisuuden välillä.

Keskeisiä helluntailaista
spiritualiteettia käsitteleviä
teoksia

Artikkelin rakenne perustuu
Russell P. Spittlerin monumen-
taalisessa The New International
Dictionary for Pentecostal and
Charismatic Studies –teoksessa
esiin tuomaan viiteen sisäiseen
arvoon, jotka ovat keskeisiä hel-
luntailaisessa spiritualiteetissa ja
sen praksiksen taustalla: koke-
mus, oraalisuus, spontaanisuus,
tuonpuoleisuus ja Raamatun
auktoriteetti.

Aiheen käsittelyä laajenne-
taan Steven J. Landin tutkimuk-
sella Pentecostal Spirituality: A
Passion for the Kingdom. Landin
mukaan keskeistä helluntailai-
sessa spiritualiteetissa ovat kii-
tollisuuden, kaipauksen/myötä-
tunnon ja rohkeuden affektiot.1

Yhdessä ne muodostavat hellun-
tailaisen spiritualiteetin keskuk-
sen. Lähteinä on käytetty myös
Walter J. Hollenwegerin teosta
Pentecostalism: Origins and De-
velopment Worldwide sekä Har-
vey Coxin teosta Fire From Hea-
ven, jotka ovat muodostuneet
eräiksi keskeisistä helluntailai-
suuteen liittyvistä tutkimuksis-
ta, kuvaten myöskin liikkeen di-
versiteettiä eri puolilla maail-
maa.

Helluntailaisen spiritualiteetin
viisi sisäistä arvoa

Spittlerin mukaan helluntailai-

sen spiritualiteetin keskeisin
arvo on kokemuksellisuus. To-
dellinen usko operoi henkilö-
kohtaisen kokemuksen areenal-
la. Spittler toteaakin, että koke-
muksen omaava ei ole koskaan
opin omaavan henkilön armoil-
la. Samaan viittaa Hollenweger,
jonka mukaan ajatus siitä että
tarvittiin ”uutta sydämen tason
kokemusta, ei pään tason argu-
mentteja”, oli johtamassa koko
liikkeen syntymiseen 1900-lu-
vun vaihteen tienoilla. Kyseessä
ei niinkään ollut ortodoksian
puute, vaan hurskauden ja pyhi-
tyksen rappeutuminen. Siispä
helluntailaiset yhdessä karis-
maatikkojen kanssa sanovat “si-
nun täytyy kokea se itse”. Edes-
mennyt helluntaijohtaja David
du Plessis sanoikin toistuvasti,
että Jumalalla ei ole lastenlapsia.
Hän viittaa siihen, että et voi
antaa toiselle omaa kokemustasi
Jumalasta. Etsijän tulee aina löy-
tää Jumala itse, omassa koke-
muspiirissään.

Pohjautuen 1700-ja 1800-
lukujen wesleyläisiin ja pyhitys-
kristillisiin herätysliikkeisiin,
helluntailaisuudelle on ollut
tyypillistä korostaa, kuten Land
sanoo, henkilökohtaista käänty-
mystä, pyhitystä (varsinkin liik-
keen alkuaikoina), sekä henki-
kastekokemusta. Ne tulivat ih-
misten osaksi Golgatan työn
kautta, osana ei vain ihmisen,
vaan Jumalan jatkuvaa aktiivi-
suutta yksilön kohdalla. Siinä
kun näitä askelia jo on kutsuttu
“kokemuksiksi” helluntailaises-
sa kielenkäytössä, ne on tässä
yhteydessä tarpeellista erottaa
Landin esittämistä helluntailai-
selle spiritualiteetille tyypillisistä
affektioista, jotka ovat syvempiä
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2) Mielipiteet jakaantuvat tässä asiassa
nyky-helluntailaisuudessa.

kuin tunteet ja mielialat, jotka
vaihtelevat. Affektiot puolestaan
luonnehtivat koko ihmisen per-
soonaa.

Kiitollisuus kuvastaa syvää
iloa ja kokemusta siitä, että ”uh-
rit” (liikkeen alussa erikoisesti
myös yhteiskunnallisesti alas-
painetut) olivat päässeet vapau-
teen ja tulleet osalliseksi kristilli-
sestä pelastushistoriasta. Jumala
ei ole toiminut vain yleisesti his-
toriassa, vaan on tehnyt niin
myös yksilön kohdalla. Tästä sa-
nallisena ilmaisuna ovat usein
helluntaiseurakunnissa kuulta-
vat sanonnat ”ylistys Herralle”
ja ”kiitos Herralle”. Jopa iloinen
tanssi ja karkelo ilmentävät tätä
kiitollisuutta. Land toteaa, että
kiitollisuus onkin helluntailai-
sen spiritualiteetin perustus.

Toisaalta myös syvä kaipaus
kohden Kristusta ja myötätunto
toisia uskovia ja kadotettuja
kohtaan, kuuluu helluntailai-
seen kokemuksellisuuteen. Ky-
seessä on halu syvempään yhtey-
teen Jeesuksen kanssa, sekä sy-
dämen puhtauteen, joka myös
saa uskovan liikkeelle säälin ja
myötätunnon vallassa kadotet-
tuja kohtaan. Tämä on Landin
mukaan helluntailaisen spiritua-
liteetin sisäinen olemus. Kuten
Hengellisen laulukirjan laulussa
447 sanotaan:

Syvemmälle rakkauteesi, Jeesus,
 päivittäin mua vie.
Henkes kautta kouluta ja ohjaa.
Neuvo armon tie.

Mä pyydän syvemmä
 ja aina ylemmä
suo Hengen kirkastaa
 pelastuksen sanoma.

Kolmanneksi helluntailaista spi-
ritualiteettia kuvastaa myöskin
rohkeus. Landin mukaan kiitol-
listen uskollisuus ja kaipaavien
antaumus syvenevät ja vahvistu-
vat rohkeuden kautta, joka liit-
tyy Pyhän Hengen kasteeseen.
Se antaa voiman olla rohkea
Kristuksen todistaja, niin sa-
noissa kuin teoissakin. Kuten
Land jatkaa, helluntailaisen spi-

ritualiteetin ydin ei ole saada ko-
kemus tai kokemuksia. Se on sy-
vää yhteyttä Kristuksen kanssa
Pyhän Hengen kautta.

Ei kirjoja, vaan kertomuksia

Toinen arvoista on oraalisuus.
Hollenweger, joka on ollut oraa-
lisuuden ehkä tunnetuin puoles-
tapuhuja helluntai-tutkimuksen
saralla, kuvaa asiaa muun muas-
sa seuraavilla lausepareilla:

Ei kirjojen, vaan suullisten verta-
usten kautta,
Ei akateemisten väitteiden,
vaan henkilökohtaisten
todistusten kautta,
Ei ajatusrakennelmien,
vaan tarinoiden, kertomusten
ja laulujen kautta,
Ei määritelmien, vaan kuvausten
kautta,
Ei perusteltujen väitteiden,
vaan muuttuneen elämän kautta.

Siinä kun saarnatkin ovat pai-
nottaneet kertomuksellisuutta,
juuri henkilökohtainen todistus,
kuten Cox sanoo, on ollut hel-
luntailaisen jumalanpalveluksen
pääartikkeli. Todistusmahdolli-
suus on ollut aina auki jokaiselle
joka on kokenut tarvetta kertoa,
ja uudelleen kertoa, oman ker-
tomuksensa, ja liittää sen ihmis-
elämän “suureen kertomukseen”
ja määränpäähän.

Toisaalta myös‘laulu ja mu-
siikki, joka yhdisti kaikki inst-
rumentit ja musiikkityylit, on
ollut keskeisellä sijalla helluntai-
laisessa spiritualiteetissa. Laulut
sisälsivät todistusta, kehotusta,
tai kuvasivat matkaa kohti ”ko-
tia”. Kuten Land sanoo, hellun-
tailaisille tämä ”oraalis-narratii-
vinen” liturgia ja todistukset oli-
vat kuin harjoitusta (tulevaa) Ju-
malan valtakuntaa varten. Se
mursi ihmisten väliset raja-ai-
dat, kooten eri rodut ja sosiaali-
luokat yhteen, viitaten näin es-
katologiseen tulevaisuuteen.

Kolmanneksi, myös kielillä-
puhuminen ja rukous liitetään
keskeisinä elementteinä hellun-

tailaiseen oraalisuuteen ja spiri-
tualiteettiin. Kielillä puhumista
on varsinkin liikkeen alkuaikoi-
na pidetty merkkinä Pyhällä
Hengellä täyttymisestä,2 ja sillä
on ollut merkittävä osa hellun-
tailaisessa rukouksessa. Land sa-
nookin, että helluntailainen ru-
kous on rukousta ihmisten ja
enkelien kielellä, kuiskauksin ja
huokauksin, anoen ja ylistäen.
Rukoiltiin siis ymmärryksellä,
mutta myös kielillä ja tunteita
ilmaisten. Nämä elementit
esiintyivät yksityisessä rukouk-
sessa ja erityisesti ne tulivat esiin
yhteisöllisessä rukouksessa. Jäl-
kimmäistä Spittler kutsuukin
”kollektiiviseksi rukoukseksi”,
jossa jokaisella oli mahdollisuus
ilmaista myös omaa kokemus-
taan.

Spontaanisuus antaa Pyhälle
Hengelle tilaa toimia

Kolmanneksi helluntailainen
hurskaus arvostaa myös spon-
taanisuutta. Varsinkin liikkeen
alkuaikoina oltiin epäluuloisia
kaikkea sellaista kohtaan, minkä
nähtiin estävän Pyhän Hengen
suvereenia työtä. Ymmärrettiin,
että Pyhä Henki ohjaa ja johtaa
jokaista uskovaa, mutta myös
seurakunnan jumalanpalvelusta,
toimien yllätyksellisestikin. Sitä
paitsi, kuten Land sanoo, ja ku-
ten edellä viitattu, uskottiin,
että Jumala oli palauttamassa
apostolisen uskon ja voiman ih-
meiden ja merkkien kautta. Ju-
malan henki oli läsnä välittö-
mällä, voimakkaalla, intensiivi-
sellä ja kiistattomalla tavalla.

Tämä spontaanisuus tulee
ilmi esimerkiksi seurakunnalli-
sissa pienryhmissä, joissa, kuten
Spittler viittaa ”johto kuuluu
sekä johtajille että Pyhälle Hen-
gelle”. Haluttiin odottaa Her-
raa, ja kuka vain ryhmästä saat-
toi johtaa toiset spontaaniin ru-
koukseen, raamatunlukuun,
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ylistyskuoroon, tai sen jolla on
esimerkiksi profetian lahja, tuo-
maan sanoman jollekulle raken-
nukseksi, aivan kuten alkuseura-
kunnassakin ymmärrettiin ta-
pahtuneen. Jumalanpalveluksis-
sakin haluttiin säilyttää ”Hen-
gen vapaus”, mikäli Jumala ha-
luaisi muuttaa sen kulkua ja il-
mestyä jollakin erityisellä taval-
la. Lukkoon lyötyjä ohjelmia ti-
laisuuksille ei suosittu.

Tuonpuoleisuus: jo nyt, mutta
ei vielä

Neljäs sisäisistä arvoista on
tuonpuoleisuus, joka liittyy
oleellisesti helluntailiikkeessä
pääasiallisesti vallinneeseen pre-
millenialistiseen ajatteluun.

Spittlerin mukaan helluntai-
laista kosmologiaa kuvastaa ajat-
telu: ”todellinen maailma on se
mikä on ’ylhäällä’ ja on ikui-
nen”. Toivo kohdistui tulevaan
ja tuonpuoleiseen, koska, kuten
sanottiin, ”tämä maailma ei ole
kotini”.

Landin mukaan myös tämän
”jo nyt, mutta ei vielä” -jännit-
teen ymmärtäminen on keskeis-
tä helluntailaisen spiritualiteetin
ymmärtämiselle. Sen mukaan
uskovat ovat ”Hengessä” jo
päässeet maistamaan ”tulevan
maailmanajan voimia”, (mihin
myös edellä kuvatun rotujen ja
yhteiskuntaluokkien välisten ra-
ja-aitojen kaatumisen ja Hengen
vuodatuksen katsottiin viittaa-
van), vaikka toisaalta elävätkin
vielä katoavassa maailmassa.
Mutta vaikka ruumis kuoleekin,
se on lunastuksen tähden myös
Pyhän Hengen temppeli ja osa
Kristuksen ruumista. Tämä on
Landin mukaan helluntailaisen
spiritualiteetin apokalyptinen
puoli. Se on intohimoa ja odo-
tusta, joka kohdistuu Jumalan
valtakuntaan, joka on, ja on tu-
leva. Tähän odotukseen liittyi,
kuten Cox sanoo, tämän maail-
man, sen myyttien ja arvojen
hylkääminen, osana ”hengessä
vaeltamista”. Cox jatkaakin, että
helluntailaisuus ei ole uskon-

suunta eikä kirkkokunta, vaan
se on mieliala (mood). Se on
tunne ja kyky tuntea, että hyvin
suuri muutos on tapahtumassa.
Ja vaikka muutos viipyisikin,
toivo säilyy.

Raamattu - auktoriteetti

Myös Raamatun auktoriteetin
korostaminen kuuluu Spittlerin
esittämiin arvoihin jotka ovat
keskeisiä helluntailaisessa spiri-
tualiteetissa: “Klassisen hellun-
tailaisen selvä merkki on aina
kädessä kulkeva, paljon merkin-
töjä ja alleviivauksia sisältävä
Raamattu.” Hollenweger sanoo,
että helluntailainen raamatun-
tulkinta on perinteisesti ollut lä-
hempänä pyhitys- kuin funda-
mentaalis-evankeelista linjaa.
Toisin kuin fundamentalistit ja
neo-ortodoksit, helluntailaiset
eivät syyttäneet kirkkoa liberaa-
liksi vaan elottomaksi. Landin
mukaan tämä raamatullisuus tu-
lee esille esimerkiksi siinä, että
kun kerran kielillä puhuminen
tai esimerkiksi armolahjat on
kuvattu Raamatussa tunnustet-
tuna ja hyväksyttynä osana kris-
tillisyyttä, helluntailaiset eivät
näe hyvää syytä poistaa sitä ny-
kyisestäkään kristillisyydestä.
Toisaalta, kuten Land jatkaa, on
myös ymmärretty, että sama
Henki joka inspiroi ja antoi kir-
joitukset, valaisee, opettaa, oh-
jaa, vakuuttaa ja muuttaa Sanan
kautta tänäkin päivänä. Sana on
elävä ja voimallinen Pyhän
Hengen työn kautta. Tästä syys-
tä, kuten Hollenweger sanoo,
helluntailainen spiritualiteetti
suhtautuu kirjoituksiinkin ru-
koillen. Kuten Herramme Tulee
-laulukirjan laulussa 104 sano-
taan:

Pyhä Henki sanan avaa,
kirkastaen Kristusta,
kattaa runsaan armopöydän,
huokaelee sielussa.
Jeesus silloin suureks’ saapi,
orjuudesta lunastaa,
Verihaavojensa kautta morsionsa
puhdistaa.

”Huonoja selittämään, hyviä
kokemaan”

Hollenwegerin mukaan maail-
malla jatkuvasti kasvava hellun-
tai-karismaattinen liike, jonka
länsimainen akateeminen maa-
ilma on viime aikoihin asti si-
vuuttanut, on vallankumouksel-
linen, koska se tarjoaa vaihtoeh-
don kirjalliselle teologialle ja sen
pysähtyneelle ajattelulle. Länsi-
mainen teologinen ja kirkolli-
nenkin maailma on toisinaan
unohtanut, että kristinuskossa
ei ole kyse vain spesialistien asi-
oista. Hollenweger epäilee, että
jälkimmäinen kristinuskon
muoto on heikosti varustautu-
nut vastaamaan ei-länsimaisten
ihmisten käsityksiin ja havain-
toihin, ja jatkaa, että se ei ehkä
sovellu kovin hyvin länsimai-
hinkaan. Hän väittää, että lähi-
tulevaisuuden suurin ekumeeni-
nen ongelma ei tule olemaan ka-
tolisten ja protestanttien, vaan
suullisen ja kirjallisen teologian
välillä.

Länsimainen helluntailiike
jakaa edelleen monia tässä kir-
joituksessa kuvatuista arvoista,
ja toisaalta jatkaa ”aikuistumis-
taan” organisaation, teologian
tekemisen ja varhaisempien yli-
lyöntien eliminoimisen suhteen.
Jos Hollenwegerin väitteet pitä-
vät paikkansa, sen tulee myös
tarkistaa suhteensa omiin juu-
riinsa. Cox sanoo, että varhaiset
helluntailaiset olivat huonoja se-
littämään, mutta hyviä koke-
maan. Pystyvätkö nykyhellun-
tailaiset siihen? Maailmalla on
esimerkkejä kummastakin vaih-
toehdosta.

Kirjoittaja on Suomen vapaakris-
tillisen neuvoston pääsihteeri.

Lähteet sivulla 21.
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VEIJO KOIVULA

Pafo jo
toisen kerran

■  Runsas vuosi sitten SEN:n
toimisto ja Paikallisen yhteyden
jaosto kutsuivat koolle Paikalli-
sekumeenisen foorumin (Pafo).
Paikallisessa ekumeniassa toimi-
vien yhteyshenkilöiden ja toimi-
kuntien sekä toisaalta SEN:n
henkilökunnan ja PYJ:n kohtaa-
minen koettiin niin tärkeäksi,
että päätettiin ruveta kokoontu-
maan vuosittain.

Pafon tarkoitus on koota yh-
teen eri puolilla maatamme toi-
mivien ekumeenisten työryh-
mien aktiivisia henkilöitä. Kan-
sallisen ekumeenisen neuvoston
ja paikallisten työryhmien kes-
kinäinen vuorovaikutus ja yh-
teydenpito saavat foorumissa
konkreettisen muodon. Eku-
meeninen kohtaaminen, tie-
donkulun parantaminen, aja-
tusten vaihtaminen ja kokemus-
ten jakaminen sekä uusien
ideoiden kehittely ovat Pafolle
luonteenomaisia piirteitä.

Vuoden 2004 Pafo pidettiin
12.11. Turussa, ja tälläkin ker-
taa kokoonnuttiin ortodoksisen
seurakunnan tiloissa. Paikallise-
kumeenisella toiminnalla on
pitkät ja ansiokkaat perinteet
maamme vanhassa pääkaupun-
gissa. Turun ekumeeninen piiri
esittäytyi päivällä foorumissa ja
illalla jatkettiin piirin 50-vuo-
tisjuhlan merkeissä Martin kir-
kossa.

Kokouksen avasivat pääsih-
teeri Jan Edström ja Paikallisen
ekumenian jaoston sihteeri Vei-
jo Koivula. Osanottajien esittäy-
tymisen jälkeen Turun tuomio-
kirkon kappalainen Tapani Ran-
tala kertoi lähestyvästä juhla-
vuodesta, jonka teemana on
Kirkko Suomessa 850 vuotta.
Juhlavuosi tarjoaa paljon mah-

dollisuuksia yhteyden toteutta-
miseen myös paikallisen ekume-
nian tasolla.

Lehtori Jouni Elomaa loi
katsauksen turkulaiseen ekume-
niaan ja juhlapäiväänsä viettä-
vään ekumeeniseen piiriin sekä
sen historiaan. Pafoon osallistu-
jien joukossa oli myös yksi pii-
rin perustamiseen vaikuttaneista
henkilöistä, Seija Luojola. Hä-
nen miehensä Yrjö Luojola oli
avainhenkilö siinä luterilais-ka-
tolisessa tapaamisessa, joka jär-
jestettiin heidän kodissaan 10.
11.1954. Alkuvaiheessa oli kyse
teologisesta keskustelupiiristä,
joka sittemmin laajeni myös ak-
tiiviseen ja näkyvään toimin-
taan. Kristittyjen ykseyden ru-
kousviikon järjestäjänä piiri toi-
mi ensimmäisen kerran vuonna
1969.

Jan Edströmin puheenvuoro
keskittyi ekumenian kansainvä-
lisiin ja kansallisiin kuulumisiin.
Edström korosti ekumenian
merkitystä kristillisten kirkko-
jen yhteytenä, mutta painotti
myös uskontojen kohtaamisen
merkitystä. Tavoitteet ovat siinä
mielessä erilaisia, että uskonto-

jen kohtaamisessa rauhallinen
rinnakkaiselo on varsin riittävä,
kun taas ekumenian pyrkimyk-
senä on näkyvä ykseys.

Veijo Koivula kertoi, että
Paikallisen ekumenian jaoston
jäsenet ovat tämän vuoden hel-
mikuusta lähtien raportoineet
kuukausittain oman paikkakun-
tansa ja lähitienoon ekumeeni-
sista tapahtumista. Tätä kautta
SEN:issä ollaan melko hyvin pe-
rillä siitä, mitä ekumenian ken-
tällä tapahtuu eri puolilla Suo-
mea.

Paikallisen yhteyden jaosto
perustettiin vuonna 1975 ja
alusta lähtien jaoston toimin-
nassa on katsottu yhdeksi tär-
keäksi tehtäväksi suomalaisen
paikallisen ekumenian kartoit-
taminen ja siitä raportoiminen.
Verrattaessa vanhojen kokous-
pöytäkirjojen antamia tietoja
nykytilanteeseen voi iloiten to-
deta, että suomalaisessa ekume-
niassa on tapahtunut valtavan
suuri muutos. Ekumeenista ak-
tiivisuutta ja kekseliäisyyttä löy-
tyy Hangosta Utsjoelle ja Joen-
suusta Turkuun.

SEN:n nuorisojaoston pu-

Paikallisekumeeninen foorumi kokosi jälleen yhteen ekumeenisia toimijoita
eri puolilta Suomea.
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heenjohtajan, teol. yo Tuomas
Ala Saukko-ojan alustuksen ot-
sikkona oli: Mitä on Ketko? Hä-
nen alustuksensa jälkeen kes-
kusteltiin mm. siitä, että Ketkon
tyyppinen koulutus olisi hyvin

Rukous, sairaus ja parantuminen - kristillisiä näkökulmia

Perjantai 11.3.2005 klo 12-18, Diakonissalaitoksen kirkko, Alppikatu 2, Helsinki.

Rukous, sairaus ja parantuminen eri kristillisissä perinteissä. Aiheesta keskustele-
vat isä Timo Lehmuskoski (ort.), pastori Helga Halme (hel.), rovasti Kirsti Aalto (lut.)
sekä isä Teemu Sippo (kat.).

Näin se tapahtuu käytännössä. Aiheesta keskustelevat lehtori Ulla-Christina Sjö-
man, pastori Seppo Juntunen ja kehityspsykologi Päivimaria Mikkola.

Keskustelua johtavat ja muita puheenvuoroja käyttävät ylilääkäri, LKT Liisa-Maria Voi-
pio-Pulkki, LL, FT Raimo Puustinen, rehtori, YTT Jorma Niemelä sekä pääsihteeri, rovas-
ti Risto Pontela.

19.00 yhteinen illanvietto ja illallinen Galleria Haritonissa, Kasarmikatu 44. Candle
Light Lecture: ”Mitä tutkimukset kertovat sairaiden puolesta rukoilemisesta”, Kirkon
tutkimuskeskuksen johtaja, TT Kimmo Kääriäinen. Musiikista vastaa Helsingin ortodok-
sisen seurakunnan mieskvartetti.

Seminaarin hinta on 15 euroa (sis. kahvin). Illallisen kustannukset osallistujat maksa-
vat ravintolassa. Ilmoittautuminen 15.1.2005 mennessä Suomen ekumeenisen neu-
voston toimistoon, (09) 1802369, faksi (09) 174313, sirpa-maija.vuorinen@ekume-
nia.fi. Seminaarin järjestää Eettisten kysymysten jaosto ja sen tarkempi ohjelma löytyy
osoitteesta www.ekumenia.fi.

Kirkon maahanmuuttajatyön peruskurssi 5 ov
1. lähijakso 7.-9.3.2005 Turun kristillinen opisto
2. lähijakso 26.-28.9.2005 Helsingin kristillinen opisto

Kurssi on tarkoitettu maahanmuuttajien parissa työskenteleville seurakuntien ja
kristillisten järjestöjen työntekijöille ja vapaehtoisille. Se tarjoaa monipuolisen
katsauksen monikulttuurisen seurakuntatyön ulottuvuuksiin sekä erityispiirtei-
siin ja antaa työntekijälle mahdollisuuden kehittää omia valmiuksiaan.

Sisältö: monikulttuurisen seurakuntatyön mallit, kristillinen kasvatus ja jumalan-
palveluselämä, työntekijän valmiudet, suomalaisen kulttuurikontekstin vaikutus
vuorovaikutukseen, maahanmuuttajien lupakäytäntö, järkevä avustaminen, ko-
toutumisen tukeminen, vuoropuhelu muunuskoisten kanssa, islam Suomessa.

Kustannukset: 50 € / lähijakso, th Turku 110 €, Helsinki 90 €

Tiedustelut ja ilmoittautumiset 10.1.2005 mennessä: Marja-Liisa Laihia, puh. 09-
1802 410, sp. marja-liisa.laihia@evl. Koulutuksen järjestää Suomen ev.-lut. kirkon
maahanmuuttajatyö.

tarpeellinen myös aikuisväestöl-
le.

Kristittyjen ykseyden ru-
kousviikko oli myös  Pafossa
esillä. SEN:n toimistosihteeri
Sirpa-Maija Vuorinen esitteli

juuri ilmestynyttä rukousviikon
suomenkielistä ohjelmavihkos-
ta. Sille toivotaan löytyvän käyt-
töä myös rukousviikon päätyt-
tyä.
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Då man diskuterar fredsfrågan i
kristna sammanhang, fastnar
man ofta i en polarisering mel-
lan radikalpacifister och sådana
som anser att man ibland måste
avvärja värre våld med mindre
våld. Båda grupperna hänvisar
till Bibeln och det sägs ofta att
GT är krigiskt och NT fredligt,
men så enkelt är det inte.

■  Visst finns det krigiska avsnitt
i GT. Gud ger order om folk-
mord, att utplåna alla fiender
också kvinnor och barn. Det är
svårt att begripa dessa texter. Jag
kan inte tolka dem på annat sätt
än att de återspeglar människans
förvrängda gudsbild efter synda-
fallet. Men i GT finns också bu-
det Du skall inte dräpa. Där
finns de stora fredsvisionerna
om svärd som skall smidas till
plogbillar. Inte minst finns be-
greppet shalom, som innebär
fred med både Gud, medmän-
niskorna och skapelsen.

I NT uppmanar Jesus sina
lärjungar att inte ta till svärd och
att vända andra kinden till om
de blir slagna. Framför allt kalla-
de Jesus själv inte på himmelska
härskaror, utan mötte ont med
gott och lät sig dödas. Å andra
sidan uppmanar Jesus inte en
officer att lämna officersyrket,
utan att låta bli att missbruka
det. I Romarbrevet framhålls att
överheten inte bär svärdet förgä-
ves och i NT finns också Up-
penbarelsebokens slutstrider.

Spänningen mellan pacifism
och ett berättigat användande av
våld finns alltså både i GT och
NT.

Samma spänning går genom
kyrkohistorien. Urkyrkan var

ULF SÄRS

Kyrkorna och freden

huvudsakligen pacifistisk. De
kristna gick inte med i armén
och många blev därför martyrer.
Den främsta orsaken till detta
var emellertid att man i armén
också måste dyrka kejsaren. På
Konstantins tid blev det helt
omvänt. Kristendomen blev
statsreligion och då godkändes
bara kristna i den kejserliga ar-
mén.

Läran om det rättfärdiga kriget

Då kristendomen blev statsreli-
gion fördes det krig i kristendo-
mens namn. I den situationen
utvecklades läran om det rättfär-
diga kriget. Många har uppfat-
tat detta begrepp som ett försök
att berättiga krig. Men utgångs-
punkten var att begränsa kriget
så mycket som möjligt. Läran
utvecklades av Augustinus på
400-talet och Tomas av Aquino
på 1200-talet.

Till villkoren för ett rättfärdigt
krig hör bl.a.:
– Endast en laglig överhet får

föra krig. Men man kan ändå
ha rätt att störta en tyrann.

– Målet för kriget måste vara
rättfärdigt. Krig får bara an-
vändas i försvar, inte för ang-
repp

– Krig måste vara en sista utväg
efter att alla andra medel att
lösa konflikten har prövats.

– Metoderna måste vara rättfär-
diga, man får inte använda
grymma vapen eller angripa
civila.

Om man skulle följa den klassis-
ka läran om det rättfärdiga kri-
get skulle knappast några krig i

vår tid tillåtas, redan på den
grund att vapnen har blivit så
grymma och urskiljningslösa att
90 procent av offren i de flesta
moderna krig är civila.

Läran om det rättfärdiga kri-
get är fortfarande utgångspunk-
ten för de stora kyrkors inställ-
ning till krig och försvar. Också
de finländska folkkyrkorna stö-
der försvarsmakten, men de ac-
cepterar ändå enskilda medlem-
mars samvetsfrihet att vägra va-
pen.

Fredskyrkor

Å andra sidor finns det utpräg-
lade fredskyrkor såsom den tjec-
kiska brödrakyrkan, adventkyr-
kan och kväkarna. Också inom
andra frikyrkor som baptister
och metodister är pacifismen
stark. Ibland har fredssamfun-
den tagit avstånd från det övriga
samhället, medan andra, t.ex.
kväkarna, har varit mycket akti-
va i samhället och direkt profi-
lerat sig som arbetande för fred.

Den ekumeniska rörelsen

Den ekumeniska rörelsen har en
av sina rötter i arbete för fred.
Life and work-mötet i Stock-
holm 1925 såg som sin främsta
uppgift att förhindra ett nytt
världskrig. Också Kyrkornas
världsråd, som grundades strax
efter andra världskriget, såg som
en av sina uppgifter att verka för
försoning och för att hindra ett
nytt krig.

Under efterkrigstiden blev
kärnvapenpacifismen en viktig
del av kyrkornas arbete för fred,
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eftersom de flesta ansåg att
kärnvapen aldrig kunde rättfär-
digas som metod. Vid konferen-
sen Liv och fred i Uppsala 1983
fördömdes användning, lagring
och hot med kärnvapen.

En annan stor fråga för kyr-
korna blev det strukturella vål-
det. Orättvisa och förtryck är
också former av våld. Påven Jo-
hannes XXIII sade att fredens
namn är rättvisa. Den ekume-
niska rörelsen stödde befrielseö-
relser i södra Afrika i deras kamp
mot det rasistiska förtrycket,
trots att dessa övergav icke-
våldslinjen. Å andra sidan inspi-
rerades kyrkorna av den nya
starka icke-våldsrörelsen, med
Gandhi och Martin Luther
King Jr som några av sina främs-
ta företrädare.

Kyrkornas världsråds process
Rättvisa, fred och skapelsens in-
tegritet (Justice Peace and In-
tegrity of Creation, JPIC) på
1990-talet breddade fredsarbe-
tet till att omfatta också fred
med naturen.

Det senaste uttrycket för det
ekumeniska fredarbetet är att
Kyrkornas världsråd har utlyst
2000-talets första årtionde till
ett fredsårtionde med mottot
Från våld till försoning.

Kristna fredsorganisationer

Fredsrörelsen har också gett up-
phov till kristna fredsorganisa-
tioner, av vilka Internationella
försoningsförbundet är en pacifis-
tisk rörelse. Det finns fortfaran-
de en medlemsorganisation i
Finland, men den håller rätt låg
profil. Finlands kristliga fredsrö-
relse är inte radikalpacifistisk.
Den har sina rötter i den inter-
nationella Kristna fredskonfe-
rensen, även kallad Pragkonfe-
rensen, som i tiden var en av de
få möjligheterna för kristna i öst
att samarbeta med kristna i väst.

Plogbillsrörelsen ägnar sig åt
aktiv civil olydnad, bl.a. har
medlemmar trängt sig in i kärn-
vapenanläggningar och oskad-
liggjort vapen med en hammare

för att sedan bli kvar på anlägg-
ningen och låta sig fängslas.
Den största kristna fredsrörelsen
är katolska Pax Christi.

Loss från polariseringen

Spänningen mellan radikalpaci-
fister och dem som kan accepte-
ra ett begränsat våld går alltså
genom bibeln, kyrkans historia,
den ekumeniska rörelsen och
den kristna fredsrörelsen. Själv
har jag kommit till att jag båda
ståndpunkterna behövs och kan
komplettera varandra.

Det vore viktigt att koppla
loss från den traditionella pola-
riseringen och i stället fundera
på, hur man tillsammans kan
göra så mycket som möjligt för
att motverka våld och främja
fred. Man kan utveckla fredliga
konfliktlösningsmodeller och
icke-våldsliga försvarsmetoder
och man kan verka för försoning
efter konflikter. Församlingarna
har en viktig uppgift i fredsfost-
ran, att lära barn och unga tole-
rans och internationalism.

Religioner för fred

Dagens krig har förändrats väl-
digt mycket jämfört med krigen
förr och det innebär nya utma-
ningar för fredsarbetet. Allt of-
tare är konflikterna inte mel-
lanstatliga krig utan inbördes-
krig, som är grymma, svåra att
förhindra och svåra att få slut
på.

Ett annat nytt problem är
terrorismen och kriget mot terro-
rismen. Terrorismen som sådan
är en våldsform och borde i förs-
ta hand ses som brottslighet. I
stället för att angripa stater i krig
mot terrorismen borde man an-
vända polisiära FN-styrkor för
att söka upp terroristerna och
ställa dem inför rätta.

Både i många inbördeskrig, i
terrorismen och kriget mot ter-
rorismen spelar religionerna en
central roll. Spänningen mellan
pacifism och godkännande av

våld går genom alla världsreli-
gioner. Våldsbenägna funda-
mentalistiska rörelser vinner
mark inom många religioner.
Därför vore det viktigt att en-
gagera religionerna i arbetet för
att motarbeta militaristiska ten-
denser i alla läger.

Kyrkans utlandshjälp, där jag
arbetar, utför ett viktig fredsar-
bete, eftersom en grogrund för
terrorism är att fattiga känner
sig utestängda ur den internatio-
nella gemenskapen. Utlandsh-
jälpen stöder också ett omfat-
tande projekt för att få religio-
ner i Afrika att samarbeta för
fred. I de flesta konflikthärdar i
Afrika har det tillsatts grupper
med företrädare för alla religio-
ner som arbetar både för att för-
hindra konflikter, lösa konflik-
ter på fredlig väg och verka för
försoning efter konflikter.

På det internationella planet
finns bl.a. Världskonferensen för
religion och fred (World Con-
ference on Religion and Peace,
WCRP) och Religionernas
världsparlament, som arbetar på
att utarbeta en Global etik ut-
gående från den gyllene regeln
”Vad ni vill att andra skall göra
er, det skall ni också göra dem.”

Skrivaren är utbildningssekrete-
rare vid Kyrkans Utlandshjälp
och företräder Finlands kristliga
fredsrörelse i Ekumeniska rådets
sektion för finlandssvensk ekume-
nik. Artikeln bygger på ett föred-
rag vid sektionens sammanträde
24.9.2004
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Suomen Ekumeenisen Kasva-
tuksen Yhdistys perustettiin
vuonna 1991 teologian tohtori
Gert Rüppellin innoittamana
Viittakiven opistossa Hauholla.
Yhdistyksen tarkoituksena oli
ekumeenisen kasvatuksen edis-
täminen ja ekumeniasta kiin-
nostuneiden ihmisten yhteen
saattaminen Suomessa. Yhdistys
rekisteröitiin vuonna 1993 ja
Suomen ekumeeninen neuvosto
hyväksyi SEKY ry:n tarkkai-
lijajäsenekseen vuonna 1995.

■  Alusta lähtien SEKY halusi
puolustaa näkökulmaa, jonka
mukaan ekumenia kuuluu myös
maallikoille. Tarkoituksena oli
luoda verkosto, joka muodostai-
si foorumin eri kirkkojen maal-
likoiden yhteistoiminnan mah-
dollistamiseksi. Muun muassa
saksalainen seurakunta toimi eri
vaiheissa tärkeänä yhteistyö-
kumppanina tämän tavoitteen
toteuttamisessa. Toiminnassa on
ollut mukana myös henkilöitä,
joilla ei ole aiemmin ollut tiivii-
tä yhteyksiä uskonnolliseen toi-
mintaan. Koko yhdistyksen toi-
minta on toteutettu vapaaeh-
toistyönä.

Yhdistys sai historiansa aika-
na toteutettua lukuisia onnistu-
neita hankkeita ja sen toiminta
vastasi tavoitteitaan ekumeeni-
sen kasvatuksen ja oppimisen
kehittämisessä. Vuosien jälkeen
SEKY:ssä kuitenkin todettiin,
että myös yhdistys voi toimia
projektityyppisesti. Ekumeeni-
sen kasvatuksen ja oppimisen
siemeniä on kylvetty runsaasti ja
tätä työtä kehitetään Suomessa
muidenkin yhdistysten toimes-
ta. Yhdistyksen purkutoimet

SARI NURMINEN

Suomen Ekumeenisen Kasvatuksen Yhdistys ry.

Ekumeenista oppimista ja kasvatusta
1991-2004

saatettiin päätökseen vuonna
2004 ja kaikki asiakirjat on tal-
lennettuna Suomen Kansallisar-
kistossa. SEKY:n arkisto on va-
paasti tutkijoiden ja kiinnostu-
neiden käytössä.

Ekumeenista oppimista

SEKY ry:n toiminta keskittyi
ekumeenisiin kasvatus- ja kou-
lutusohjelmiin. Päämääränä oli
omalta osin auttaa ihmisiä ym-
märtämään oma yhteiskunnal-
linen vastuunsa osana maail-
manlaajuista solidaarisuutta, jo-
ka toteutuu kristillisen uskon ja
muiden uskontojen kanssa yh-
teistoiminnassa oikeudenmu-
kaisuuden, rauhan ja luoma-
kunnan eheyden toteutumisek-
si. Pedagogisena lähestymista-
pana oli siirtyä opettamisesta
yhdessä oppimiseen. Gert Rüp-
pellin henkilökohtaisten suhtei-
den ansiosta SEKY ry:llä on ol-
lut suorat yhteydet Kirkkojen
maailmanneuvostoon (KMN)
ja sen projekteihin.

SEKY ry harjoitti alkuvuo-
sinaan myös julkaisutoimintaa.
Neliosainen lähinnä ekumeeni-
sia rukouksia ja mietelmiä ym-
päri maailmaa sisältänyt monis-
tesarja julkaistiin vuonna 1993.
Käännökset saksasta ja englan-
nista teki Heini Soutamo.

Vuosikokouksien yhteydessä
järjestettiin usein jotakin ajan-
kohtaista ekumeenista aihetta
käsittelevä jäsentilaisuus. Erityi-
sesti kansainvälisten vierailujen
yhteydessä järjestettiin myös
avoimia jäseniltoja. Jäsenlehti
SEKIN sisälsi yhdistyksen toi-
minnasta kertomisen lisäksi
myös ajankohtaisia ekumeenisia

uutisia maailmalta. Yhdistyksen
puheenjohtajina ovat toimineet
Bror Nyback, Eeva Kemppi-Re-
po, Riitta Virkkunen ja Sari
Nurminen.

Kasvatusalan opinto-ohjelmia

Ekumeeninen kasvatus on toi-
mintaan suuntautuvaa ja se tar-
koittaa oppimista yhdessä. Eku-
meeninen kasvatus tarkoittaa
myös kulttuurien välistä oppi-
mista kansainvälisenä ja koke-
musperäisenä kohtaamisena
kaikkine siihen liittyvine mie-
lenkiintoisine ja myös järkyttä-
vine kokemuksineen. Ekumee-
ninen kasvatus on kokonaisval-
tainen prosessi, jossa sosiaalista
ja uskonnollista oppimista ei
eroteta toisistaan, vaan ne muo-
dostavat kokonaisuuden. Ceci-
lia Routio toimi usean vuoden
ajan  SEN: Kasvatusasiain jaos-
tossa.

Opinto-ohjelmia järjestet-
tiin eri-ikäisille. Vaikuttava ko-
kemus oli myös hyvinkääläisen
perhekodin Filippiineille suun-
tautunut kuukauden matka
vuonna 1994. Matkanjohtajana
toimi Hannu Lounela. Perheko-
tiin sijoitetut nuoret saivat aivan
uudenlaista näkökulmaa omaan
elämäänsä tavatessaan mm. ab-
soluuttisen köyhissä oloissa elä-
viä lapsia, joilla silti oli osoittaa
vilpitöntä vieraanvaraisuutta ja
kunnioittavaa ystävyyttä suoma-
laisille nuorille. Hannu Lounela
toimi myös useana vuonna
SEKY ry:n edustajana SEN:n
nuorisojaostossa.

SEKY ry:n puitteissa toteu-
tettiin myös kaksi noin 16 kuu-
kauden mittaista ekumeenista
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työharjoittelua Filippiineillä
vuosina 1992-1995. Ohjelmiin
osallistuneet Saija Soutamo ja
Sari Nurminen toimivat vapaa-
ehtoistyössä mm. ympäristö- ja
kasvatustehtävissä. Kaikissa Fi-
lippiineillä toteutuneissa ohjel-
missa keskeisin yhteistyökump-
pani oli Filippiinien yhdistynyt
protestanttinen kirkko The
United Church of Christ in the
Philippines (UCCP).

Vapautuksen pedagogiikan
opintopiiri kokosi erityisesti
kasvatusalan asiantuntijoita
pohtimaan ja kehittämään frei-
reläistä oppimismenetelmää. In-
nostajina ryhmässä toimivat
muun muassa Synnöve Stern-
berg ja Helena Kekkonen. Ryh-
mä kokoontui muutamia ker-
toja vuodessa tutustuen freire-

läisen menetelmän käytännön
toteutuksiin Suomessa. Lärk-
kullan opistossa järjestettiin
myös Vapautuksen pedagogiik-
kaa -seminaari vuonna 1997.

Kansainvälistä toimintaa

Seminaarit, toimintaryhmät,
työleirit, opintomatkat ja kan-
sainvälinen, ekumeeninen työ-
harjoittelu olivat SEKY ry:n toi-
mintamuotoja. Kaikki toiminta
tapahtui yhteistyössä muiden
asiasta kiinnostuneiden järjestö-
jen tai tahojen kanssa. Usein
opintomatkan yhteydessä järjes-
tettiin myös aihepiiriin liittyviä
seminaareja. Kaikkien kansain-
välisten ohjelmien pyrkimyk-
senä oli saattaa eri maiden ja

kirkkojen ihmisiä henkilökoh-
taiseen vuorovaikutukseen ja
luoda tilaisuuksia oppia ymmär-
tämään toisia kulttuureja oma-
kohtaisen kokemuksen kautta.
Tärkeänä pidettiin sitä, että
opinto-ohjelmat kuten matkat
olivat vastavuoroisia ja että
osanottajilla oli mahdollisuus
soveltaa seminaarissa oppimiaan
asioita omassa yhteisössään.

Vuosina 1994-1996 SEKY
ry toteutti yhteistyössä zimbab-
welaisen Maaseutukirjastojen ja
voimavarojen kehittämisohjel-
man (Rural Libraries and Re-
cources Development Program,
RLRDP) ja Afrikkalaisten kris-
tittyjen maallikkokoulutuskes-
kusten liiton (Association of
Christian Lay Centres in Africa,
ALCLA) sekä Kirkkojen maail-

Suomalais-afrikkalaisen kyläkirjaston kehittämishankkeen päätöstilaisuutta vietettiin Viittakiven opistossa vuonna
1996.
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manneuvoston kanssa kolmivai-
heisen ekologisiin kysymyksiin
keskittyvän ekumeenisen semi-
naarihankkeen Called to Be Ca-
retakers of the Earth. Cecilia
Routio ja Gert Rüppell osallis-
tuivat SEKY ry:n puolesta ohjel-
man toteuttamiseen myös kou-
luttajina. Osallistujia oli kuu-
desta eri Afrikan maasta sekä Fi-
lippiineiltä ja Suomesta. Semi-
naarien päätarkoituksena oli ja-
kaa tietoa ekumeenisessa hen-
gessä yhteisestä kamppailustam-
me eheämmän maailman puo-
lesta keskittyen maaseudun ke-
hittämiseen ja yhdyskuntatyö-
hön sekä toimia sillanrakentaji-
na afrikkalaisten yhteistyö-
kumppaneidemme välillä. Han-
ke käynnistyi vuonna 1994
Zimbabwen Mutaressa ja Mato-
poksessa järjestetyillä seminaa-
reilla. Teeman käsittelyä jatket-
tiin Kenian Limurussa vuonna
1996. Kolmas seminaarijakso
toteutettiin Suomessa samana
vuonna yhteistyössä RLRDP:n,
KMN:n, Suomen Kirjastoseu-
ran ja Viittakiven opiston kans-
sa.

SEKY ry:lle myönnettiin
tarkkailija-asema Kirkkojen
maailmanneuvoston yleiskoko-
ukseen Zimbabwen Hararessa
vuonna 1998 ja yhdistys lähetti
edustajanaan Sari Nurmisen ko-
koukseen. SEKY osallistui Ha-
raressa myös kansalaisjärjetöjen
tapaamiseen esittelemällä kirjas-
toalan yhteistyötä zimbabwelai-
sen RLRDP-järjestön kanssa.

Kirjastoalan yhteistyötä

Kolmena vuonna (1996-1998)
Suomesta osallistui vapaaehtoi-
sia työleiriläisiä kyläkirjastojen
rakentamiseen Zimbabwen
Tsatsessa, Skopossa ja Sipopo-
massa. Suomalaiset tekivät ra-
kennustyötä yhdessä paikallis-
ten ihmisten kanssa. Tällaiset
työkokemukset ovat jääneet läh-
temättömästi osallistujien mie-
liin. Ulkoministeriön kehitys-
yhteistyöosasto Finnida tuki ra-
kennushankkeita taloudellisesti.

Hankkeet onnistuivat ja kirjas-
tot ovat hyvässä käytössä. Myös
Suomen Pipliaseura tuki kirjas-
tohankkeita lahjoittamalla Raa-
mattuja sekä muuta uskonnol-
lista kirjallisuutta kyläläisten
käyttöön. Paikallisena yhteis-
työkumppanina olivat RLRDP
sekä Zimbabwen Pipliaseura.
Kirjat toimitettiin perille Kirk-
kojen maailmanneuvoston yleis-
kokouksen yhteydessä vuonna
1998.

Viipurissa kunnostettiin Pat-
terinmäen laululavaa työleirillä
vuonna1996 yhteistyössä Suo-
men Setlementtinuorten liiton
kanssa.

Viimeisin kirjastoalan yh-
teistyöhanke toteutettiin syksyl-
lä 2003 yhteistyössä Suomen
Kirjastoseuran kanssa. Nami-
biaan suuntautunut kirjastoalan
kaksiviikkoinen opintomatka
antoi kirjastoväelle lisätietoa
Namibian ja eteläisen Afrikan
tilanteesta sekä uusia oivalluksia
omaan työhön. Kansainvälinen
jatkoseminaari toteutui syksyllä
2004 Helsingissä ja siihen osal-
listui noin sata henkilöä.

Naisten oikeudet

Naisten elämää ja asemaa poh-
dittiin Riitta Virkkusen järjestä-
mällä kuukauden mittaisella
opintomatkalla Filippiineille
vuonna 1995. Tämänkin ohjel-
man osallistujat olivat niin iäl-
tään kuin koulutustaustaltaan-
kin hyvin erilaisia maantieteen
opiskelijasta vakuutusvirkaili-
jaan ja sosiaalityöntekijään. Yh-
distävänä tekijänä oli kuitenkin
halu oppia naisen elämästä toi-
sessa kulttuurissa ja hyödyntää
kokemusta omassa elämässä.
Opintomatkalla tutustuttiin eri-
tyisesti naisjärjestöihin ja kaksi
osallistujaa keräsi myös aineis-
toa yliopiston opinnäytetyötä
varten.

Cecilia Routio osallistui
KMN:n kutsumana kansainvä-
liseen ekumeeniseen feministi-
pedagogiikan seminaariin Filip-
piineillä vuonna 1997. Sari

Nurminen toimi yhdistyksen
edustajana SEN:n naisjaostossa
vuosina 1997-2004.

Intian Karnatakassa toimiva
naisten kehityshanke Tulip tuli
monen vuoden aikana yhdistyk-
selle tutuksi erityisesti tiiviin
kirjeenvaihdon muodossa.
Hankkeen ideana on rohkaista
maaseudun naisia omaehtoisten
toimeentulotapojen kehittämi-
sessä mm. kudonta-aseman
puitteissa. Naiset saavat myös
lainopillista neuvontaa, koska
hankkeen alullepanija ja johtaja
on intialainen ihmisoikeusju-
risti John Bosco. Hän vieraili
Kirkkopalvelujen ja SEKY:n
kutsumana Suomessa vuonna
1998. Kolmiviikkoisen vierailu-
ohjelman kokoamisesta vastasi
Synnöve Sternberg. Bosco tapasi
verailunsa aikana muun muassa
Taize-nuoria, Kanta-Espoon
seurakunnan diakoniaryhmän
nuoria ja vieraili Turun Meri-
mieskirkolla sekä vantaalaisessa
REJ -konepajatehtaassa ja liina-
kutomolla. Bosco oli hyvin vai-
kuttunut naisten vahvasta pa-
noksesta niin kirkkojen kuin
koko yhteiskunnankin kehittä-
misessä.

Ympäristö ja luomakunnan
eheys

Ympäristöteema liittyi moneen
hankkeeseen. Vuonna 1993 to-
teutettiin ensimmäinen noin
kymmenen hengen kuukauden
kestänyt opintomatka Filippii-
neille. Lärkkullan opiston OI-
KOS-ryhmä teki Björn Wallé-
nin johdolla kuukauden mittai-
sen opintomatkan Filippiineille
vuonna 1995. Opintomatkalla
perehdyttiin ekumenian ja ym-
päristöasioiden aihepiireihin.
Myöhemmin Lärkkullassa jär-
jestettiin myös Filippiinit-aihei-
nen seminaari, minkä toteutta-
misessa oli mukana myös Filip-
piinit-seura.

KMN kutsui Sinikka Sipilän
kouluttajaksi Ghanan ympäris-
töaiheiseen seminaariin vuonna
1999. Tätä ennen Sipilä osallis-
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Lärkkullan opiston OIKOS-ryhmäläiset osallistuivat kansainvälisenä ihmisoikeuksien päivänä 10.12.1994 pidettyyn
mielenilmaukseen Manilassa.

tui seminaarin valmisteluun
kolmen viikon ajan Filippiineil-
lä vuonna 1998. Osallistujia
Ghanan seminaarissa oli Mo-
sambikista, Zimbabwesta, Suo-
mesta, Keniasta, Filippiineiltä,
Tansaniasta ja Nigeriasta. Seu-
rantaseminaari järjestettiin Viit-
takiven opistolla Hauholla.

Työ jatkuu muilla foorumeilla

Yhdistyksemme olemassaolon
aikana on mielestämme tapah-
tunut paljonkin etenemistä eku-
meenisessa oppimisessa yhdessä
toimien. Suomen ekumeenisen
neuvoston puitteissa varsinkin
nuorille järjestetään koko ajan
enenevässä määrin tilaisuuksia
päästä elämään ekumeenista op-
pimista todeksi. Vaikka lope-
tammekin virallisena yhdistyk-
senä toimimisen, luotamme sii-
hen, että jokainen toiminnas-
samme mukana ollut kantaa elä-

mässään kokemuksensa ja jakaa
ekumeenisen oppimisen ja oi-
valluksen hedelmiä arjessaan.
Tästä on jo nyt paljon koke-
muksia nähtävillä ja kuultavilla.

Kirjoittaja on toiminut SEKY:n
sihteerinä.
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Maarit Hytönen (toim.): Raa-
mattu ja kirkon usko tänään.
Kirkon tutkimuskeskuksen julkai-
suja 87, 2004.

■  Suomen evankelis-luterilaisen
kirkon hiippakunnissa, joita on
kahdeksan, papisto kokoontui
lokakuun alussa pohtimaan sitä,
mitä Raamattu merkitsee kir-
kon uskolle nykyään. Miten
Raamattu ja kirkon usko liitty-
vät toisiinsa? Raamatun ym-
märrystä ja tulkintaa haettiin
erityisesti luterilaiselle kirkolle,
jossa muun muassa eettisistä ky-
symyksistä ja kirkon virasta on
olemassa vahvasti eriäviä kä-
sityksiä. Kirkon sisällä käytäväs-
sä keskustelussa argumentteina
käytetään aina Raamattua ja sen
lisäksi jokaisen ihmisen sisim-
pään piirrettyä oikean ja väärän
tajua eli luonnonlakia ja maail-
manlaajan kristillisen kirkon
traditiota.

Selvää on, että luterilaisessa
kirkossa käytävä keskustelu vai-
kuttaa myös muihin maamme
kirkkoihin. Emme ole enää pit-
kään aikaan olleet tilanteessa,
jossa kirkkojen sisäiset keskuste-
lut olisivat vain yhden tunnus-
tuskunnan sisäisiä. Ekumeeni-
sessa perheessä, ja varsinkin sil-
loin, kun kyse on kristillisen kir-
kon luovuttamattomista tun-
nusmerkeistä, keskustelu on yh-
teistä.

Luterilaisen papiston kes-
kustelua helpottamaan ilmestyi
muutamia vuosia sitten pidetyn
laaja-alaisen raamattuteologisen
seminaarin innoittamana elo-
kuun lopulla synodaalikirja
”Raamattu ja kirkon usko tä-
nään”. Sen on toimittanut pas-

tori, teol. tri Maarit Hytönen.
Kirjoittajia on 13, joista vain
yksi on nainen, pappi hänkin,
teol. lis. Pauliina Kainulainen.
Kun kirjan julkistamistilaisuu-
dessa tähän sukupuolten väli-
seen epätasapainoon kiinnitet-
tiin huomiota, vastauksena
kuultiin, että hyvin monet
suunnitellut kirjoittajat olivat
kieltäytyneet syystä tai toisesta.
Miehinen teologian harjoitus –
tai ainakin julkisuus – on siis va-
litettavasti edelleen kunniassa.
Kirjan kirjoittajia on kaikista
maamme kolmesta teologisesta
tiedekunnasta, ja he ovat eksege-
tiikan (Raamatun selitysopin),
kirkkohistorian sekä systemaat-
tisen teologian edustajia.

Jälleen kerran käydään hyö-
dyllistä suomalaista keskustelua
historiallis-kriittisen eksegetii-
kan ja Raamatun pelastushisto-
rian näkemyksistä. Historiallis-
kriittisessä raamatuntutkimuk-
sessa Pyhää Kirjaa on tutkitaan
osana ihmiskunnan kulttuuri-
historiaa, ja siten Raamattua
tutkitaan ja arvioidaan kuin
mitä tahansa vanhoja tekstejä.
Raamattua tutkitaan siis samoil-
la keinoilla kuin mitä tahansa
kirjallisuutta. Tämän koulutuk-
sen tuotteita on ilmeisesti enem-
mistö Suomen luterilaisen kir-
kon papeista tänään. Mutta
onko historiallis-kriittinen lä-
hestymistapa sekään neutraali?
Siihen eivät monet systemaati-
kot usko. Uudet eksegeettiset
metodit ovat kuitenkin jo mur-
tautuneet esiin. Yksi lupauksia
herättävistä lähestymistavoista
viime vuosikymmeninä on ollut
hermeneutiikan (tulkintaopin)
vahvistuminen. Toinen tärkeä

painopiste raamattuteologiassa
on Raamatun eettisen vaati-
muksen merkitys kirkon uskos-
sa ja elämässä.

Luterilaisen kirkon sisällä
käytyyn keskusteluun tarjotaan
kirjassa pohdintaa Raamatun
tulkinnasta, luterilaisuuden kes-
keisistä korostuksista, kuten sola
scriptura -periaatteesta (yksin
kirjoituksista eli yksi Raamatus-
ta), ja siitä, miten luonnonlaki,
moraalinen traditio, Raamattu
ja kristillinen etiikka ilmenevät
kirkon elämässä. Kyse on mer-
kittävästä kokoelmasta keskus-
telupuheenvuoroja, ei luterilai-
sen kirkon virallisista kannan-
otoista.

Pohtiessaan Martti Lutheria
Raamatun lukijana eläkkeelle
siirtynyt ekumeniikan professo-
ri Tuomo Mannermaa esittää
huolen siitä, että luterilaisten
pappien peruskoulutuksessa ei
enää juurikaan opeteta hengel-
listä Raamatun lukemista. Sillä
hän tarkoittaa sellaista lukemis-
ta, jossa Raamatun tekstejä lä-
hestytään ”siinä luottamuksessa,
että Jumala itse valistaa Raa-
matun sanassa kasvonsa ja että
ihminen näin kohtaa Jumalan”.
Mannermaa epäilee, että puute
Raamatun lukemisessa tapahtu-
vasta osallisuudesta Pyhään Kol-
minaisuuteen on johtanut sii-
hen, että kirkossa on epävar-
muutta Pyhän Kirjan oikeasta
tulkinnasta. Protestanttisiin
kristittyihin syvään juurtunut
käsitys selittää Raamatulla, ja
sen omakohtaisella tulkinnalla,
lähes kaikkea kristityn ja kirkon
elämään liittyvää ei ole kovin lu-
terilaista. Jo Luther korosti sitä,
että yksin Raamattu -periaate

JAAKKO RUSAMA

Luterilainen kirkko tutustuu Raamattuun
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piti sisällään sen, että Raamatun
kaanonin hyväksymisen jälkeen
muotoutunut kirkon perinne
tuli ottaa huomioon. Lutherille
kirkkoisät olivat tärkeitä. Van-
han kirkon tunnustuksetkin
ovat luterilaisten tunnustuskir-
jojen alussa. Luterilaisen kirkon
suuri opettaja ei ole vain saksa-
lainen Martti Luther.

Kirkkojenvälisessä keskuste-
lussa jatkuvaa kahnausta aiheut-
taa keskustelu Raamatun arvo-
vallasta. Luterilaisen kirkon sy-
nodaalikirjassa tuodaan vahvasti
esille se, että esimerkiksi Luthe-
rin ja Raamatun kaanonin syn-
nyn välillä on tapahtunut myös
kirkon opin muotoutumista.
Tämä on aina tärkeä viesti. Lii-
an usein erityisesti protestantti-
sissa yhteisöissä nykypäivän ja
Jeesuksen väliin ei tunnu mah-
tuvan historiallisesti mitään. Tä-
hän liittyen synodaalikirjassa
Jouko Talonen kuvaa eloisasti
luterilaisessa kirkossa vaikutta-
vien herätysliikkeiden varsin
suorasukaisia ja pietistisen yksi-
löhurskauden innoittamia raa-
mattukäsityksiä. Toisaalta kir-
kon historia todistaa sekä idän
että lännen kirkoista sen, että
omakohtaista raamatunlukua ja
sen tulkintaa ei ole vuosisatoi-
hin rohkaistu. Siis: Raamattu ja
sen kirkollinen lukeminen ja
tulkinta näyttävät edelleen erot-
tavan kristittyjä ja kirkkoja toi-
sistaan.

Samalla kuitenkin ekumee-
nisen liikkeen suurena löytönä
on ollut Kristus-keskeisyys. Lu-
terilaisuudessa siihen liittyy vah-
va Pyhän Kolminaisuuden nä-
köala. Vain Pyhän Hengen
kautta Kristus paljastuu Juma-
lan Pojaksi ja Messiaaksi. Kris-
tus on sana, ilmoituksen ja us-
kon sisältö. Lapuan uusi piispa
Simo Peura toteaa: ”Pyhä Kol-
minaisuus on Jumala, joka Isän

tahdosta tekee Kristuksen kaut-
ta Pyhässä Hengessä syntisen ih-
misen osalliseksi omasta ole-
muksestaan, itsestään lahjoitta-
vasta rakkaudesta, totuudesta ja
vanhurskaudesta.” Raamattua ja
kirkkoa ei tulkita vain historial-
listen rakenteiden tai yksilö-
hurskauden näkökulmasta, vaan
Kristuksen kautta. Raamattua ja
sen tulkintaa tarkastellaan kriit-
tisesti Kristus-uskon valossa.
Kauniisti sanoen Jeesus Kristus
on raamatullisen tulkintamme
korrektiivi. Kristityt eivät siten
ole vain tietyn ns. kirjan uskon-
non kannattajia, vaan ihmisiä,
joilla on ylösnousemususko.
Usko siihen, että Jeesus Nasare-
tilainen kuoli, ristiinnaulittiin ja
voitti kuoleman. Sovitus ihmis-
kunnan ja yksityisen ihmisen
puolesta oli Jeesus Kristuksen
kertakaikkinen teko.

Kirkkojen ja kristittyjen yh-
teiselle Raamatun käytölle ja
tulkinnalle on edellytyksenä se,
että Raamattu saa itse puhua.
Kirkkojen liturginen elämä on
yleensä Raamatun tulkitsemisen
aito tila. Kunkin kirkon juma-
lanpalveluksessa tai liturgiassa
ilmenee kirkon usko. Aatera-
kennelmat, kirkolliset muodot
vähin erin luotuine virkajärjes-
telyineen ja nopeasti muuttunut
maailmankuva asettavat valtavia
haasteita sille, että Raamattu sai-
si itse tuoda esille merkityksen-
sä. Kaikki kirkot ja kristilliset
yhteisöt ovat tässä asiassa vai-
keuksissa, ei vain Suomen lu-
terilainen kirkko. Luterilaisilla
on kuitenkin jatkuvasti ongel-
mia sola scriptura -periaatteensa
kanssa. Sen varjolla voi olla
helppo ”vapauttaa Raamattu
kirkollisten tulkitsijoiden kah-
leista”, kuten Sammeli Juntunen
toteaa synodaalikirjassa. Loppu-
tuloksena onkin solus textus,
joka häivyttää pelastavan apos-

tolisen evankeliumin. Tämä
kamppailu luterilaisessa perin-
teessä ei ole uusi asia. Esimer-
kiksi yhteiselle ekumeeniselle
keskustelulle luterilainen kirkko
tarjoaa hyvän apuvälineen, kate-
kismuksensa. Lutherin Vähä ja
Iso Katekismus, ja nyt myös uu-
si luterilaisen kirkon katekis-
mus, ovat dynaamista uskon tul-
kintaa, aitoa Lutheria ja luteri-
laisuutta, Raamatun sisältöä
pähkinänkuoressa.

Luterilaisen kirkon synodaa-
likirjassa Raamattuteologian
ekumeeninen tarkastelu on vä-
häistä, oikeastaan keskustelua
käydään vain katolisen kirkon
kanssa. Sen sijaan voimakkaasti
tulee esille raamatuntutkimuk-
sen avoimuus: tunnustuskun-
nan mukaan ei ratkaista tieteel-
listä pätevyyttä. Petri Merenlah-
ti ja Lauri Thurén toteavatkin,
että tämä periaate on kirkkojen
ja muiden tunnustuksellisten
yhteisöjen etu: ”Niiden herme-
neutiikan kriittistä pohjaa ei voi
leimata tieteen kaapuun verho-
tuksi ideologiseksi tilaustyöksi.”
– Tähän eri puolilla maailmaa
toimivien kymmenien ja satojen
kirkkojen pappisseminaarien
raamattuopettajat voisivat ehkä
lausua pari kommenttia.

Kirkon tutkimuskeskukselle
on annettava tunnustus siitä,
että kirja ilmestyi samana päi-
vänä myös toisella kotimaisella
kielellä. Eivor Rajala-Kejosen
tekemä ruotsinkielinen kään-
nös, ja yksi käännös ruotsista
suomeen, ovat huolellista työtä.
Nyt voidaan samaa keskustelua
hyvin käydä kaikissa luterilaisen
kirkon hiippakunnissa. Puhu-
mattakaan muista kirkoista ja
kristillisistä yhteisöistä.

Kirjoittaja on dosentti ja dogma-
tiikan yliopistonlehtori Helsingin
yliopistossa.
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William Dalrymple: Från det he-
liga berget. En resa i skuggan av
det bysantiska riket. Cordia,
2001.

■  Jag fick Dalrymples kyrko-
och kulturhistoriska reseskild-
ring i min hand ett par veckor
innan en ekumenisk pilg-
rimsfärd till Istanbul, det gamla
Konstantinopel, i våras. Boken
blev en ypperlig introduktion
till resan. Under mer än tusen år
var staden, skriver Dalrymple,
huvudort i den kristna världen.
Fortfarande är staden säte för
den grekisk-ortodoxa kyrkans
ledare, den ekumeniske patriar-
ken Bartolomeus. Dalrymple
följer samma reserutt som mun-
ken Johannes Moschos i slutet
på 500-talet med början från det
grekiska Athosberget, via Min-
dre Asien, Det heliga landet till

de nästan bortglömda koptiska
klostren i övre Egypten.

Dalrymples skildring bjuder
på nästan osannolika möten
med såväl terrorister som djä-
vulsdyrkare, excentriska mun-
kar och fromma mystiker, för att
inte nämna alla historiska ges-
talter som ger berättelsen en
nästan tidlös atmosfär. Men ti-
den är en realitet. Det som Jo-
hannes Moschos såg skymten av
är verklighet idag, dvs. kristen-
domens tillbakagång på en gång
av kyrklig konst och kultur
blomstrande områden.

Författarens intention är att
dokumentera det som ännu
finns kvar av kristen närvaro i de
trakter där kyrkan föddes. Både
kristna människor och byggna-
der med kyrklig anknytning är
ofta satta på undantag. Bäst är
situationen för de kristna i Sy-

JAN EDSTRÖM

Från det heliga berget

Jonas Jonsson: Vänner kallar jag
er. En resa till Ekumene. Cordia,
2004.

■ Den ekumeniska resan sedd
genom kyrkornas och de eku-
meniska organisationernas föns-
ter är väldokumenterad. Proto-
koll och officiella redogörelser är
tillgängliga för ekumener och
forskare. Personliga reseminnen
finns det också gott om och
många har mer eller mindre
strukturerat tagit sig för att do-
kumentera sin personliga eku-
meniska resa. Ändå lyckas bis-
kop Jonas Jonsson som få andra
fånga den gemensamma resan.
Han gör det genom sitt eget

JAN EDSTRÖM

Vänner kallar jag er

fönster betraktande förbipasse-
rande platser, händelser och
människor. Många är de perso-
ner (han nämner själv 227 av de
viktigaste ekumeniska påverkar-
na) som suttit i samma resekupé
som han och delat tro och liv,
glädje och sorg under resans
gång. Vänner har de ofta förbli-
vit trots skiftande öden och erfa-
renheter.

Jonsons första anhalt på re-
san är en blå port på Kreta un-
der ett ekumeniskt arbetsläger
för ungdomar 1961. Därefter
går resan vidare i kronologisk
ordning genom Kyrkornas
världsråds olika skeden till olika
delar av världen färgad av några

av de viktigaste politiska händel-
serna från 1960-talet över  mil-
lennieskiftet. Vi möter bland
annat pionjärerna i det ekume-
niska arbetet, människorättsför-
kämpar i Sydafrika, de ortodo-
xas grå martyrium under Sovjet-
tiden, kvinnors och ungas kamp
för att bli hörda i kyrkan. Teo-
logi är ofta dokumenterad pra-
xis formad av människor under
mycket varierande ofta svåra
omständigheter. Jonson berättar
hellre än analyserar, vilket gör
att boken som består av 68 es-
séer  på några sidor vardera är
lätt att ta till sig, inte minst på
grund av ett lysande språk.

Boken kan läsas på flera sätt.
Naturligtvis är det en personlig
skildring om ett aktivt ekume-
niskt engagemang. Men boken
fungerar också som en nutid-

rien, enligt Dalrymple, värst är
det för de kristna i Turkiet och i
Palestina. Det är inte heller särs-
kilt upplyftande att läsa om ar-
keologiska rön och kulturhisto-
riskt unika byggnader som neg-
ligeras därför att myndigheterna
inte vill vidkännas andra kultu-
rella rötter än de som den nuva-
rande staten, t.ex. Turkiet och
Israel, sanktionerar. Och ändå
finns en krympande skara krist-
na kvar. De som förvaltarna av
det andliga arvet håller de ut.
Andra tvingas stanna kvar när
de inte har råd att emigrera.

Dalrymples bok är emeller-
tid mycket mer än ett nödrop
från bortglömda kristna eller en
litania över kristendomens för-
lorade mark. Den är framför allt
en begåvad, infallsrik och un-
derhållande berättelse om en
mans möte med sin egen kulturs
rötter, en beskrivning av den an-
dliga mångfald som den kristna
kyrkan besitter.
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shistorisk skildring av kyrkans
roll i föränderlig värld. Det
kanske viktigaste av allt är att
boken antyder några svar på frå-
gan om vad det är som motive-
rar människor ge sig ut på resan
till Ekumene och fortsätta arbe-
ta för kyrkans enhet och kyrkor-
nas gemensamma vittnesbörd.

Svaren är antagligen lika många
som människorna. Ändå finns
det i Jonsons skildring en aspekt
som lyser igenom mer än något
annat. Ekumenik är framför allt
möte. Ett möte med människor
som i sin tur formats av mötet
med en treenig Gud, skapelsen
och den situation de funnits i.

Så länge detta möte sker är kyr-
kan relevant i världen. Därför
inger boken hopp och jag tror
att Jonson gärna ser boken som
en stafettpinne att ge vidare till
en ny generation som vill fort-
sätta resan till Ekumene, landet
bortom.

Anna-Mari Kaskinen ja Pekka
Simojoki: Mysterion, 25-vuotis-
taiteilijajuhlalevy. Rainmaker
Music, 2004.

■ Kun levyn kannesta lukee ni-
met Kaskinen – Simojoki, alkaa
päässä soida. Sanan anna kosket-
taa, Tänään häneen uskon, Af-
rikkalainen gospelmessu… Mes-
tarien jälki on sieluissamme sä-
velinä ja sanoina, jotka kerta toi-
sensa jälkeen koskettavat ja pu-
huttelevat – kertovat jotain Ju-
malasta ja suuresta mysteriosta.
Mysterion –nimeä kantava 25-
vuotistaiteilijajuhlalevy on laaja
osoitus siitä, mihin Jumalan an-
tamien armolahjojen uskollinen
vaaliminen ja käyttäminen voi
johtaa.

Mysterion murtaa mieleen
kehkeytyvän hahmon Kaski-
nen-Simojoki –parivaljakon
arkkityyppiyhteislaulusta. Se on
rikas kokoelma maailman eri
musiikkityylejä Inkoista Afrik-
kaan ja kantrista koti-Suomeen.
Levyn soitinvalikoimaan on
otettu instrumentteja steel-ki-
tarasta puuhuiluun. Erityisesti
nautin akustisten soittimien rik-
kaudesta levyllä: klarinetin ja
saksofonin sointi tuo heti kor-
viin hyvin tehdyn musiikin tun-
nun. Musiikin muuntuminen
tyylistä toiseen kertoo tekijöi-

KALLE VIRTA

Mestarit ja mysteerio

densä taidosta. Heidän musiik-
kinsa ei ole tehty vain yhteen
kaavaan. Se on sovitettavissa hy-
vin hauskoiksikin mielleyhty-
miksi maailman eri sointivärei-
hin. Samalla kuitenkin eri kap-
paleista löytää hyvin simojoki-
maisia sävelkulkuja. Niitä kuun-
nellessaan ymmärtää, että tekijä
on tyylillensä piilouskollinen.

Edelleen Juha Tapio vakuut-
taa edellä mainitsemastani mu-
siikin muunneltavuudesta. Hä-
nen tulkintansa Matti Puttosen
sovittamasta kappaleesta Muu-
toksen aika on sävyltään parasta
pop-luokkaa. Aivan kuin kuun-
telisi Radio Novan suosituimpia
säveliä. Jotain on kuitenkin toi-
sin. Sanat sisältävät niin syviä
ajatuksia, että Novan suosituim-
mista tällaisia saa kauan etsiä.

Levyllä käytetään kahta kuo-
roa. Sekä ilmeisesti levyn taus-
talaulua varten kootun studio-
kuoron, että Et Cetera –kuoron
sointi on hyvin lauluryhmämäi-
nen. Et Cetera soi välillä hieman
lapsikuoromaisestikin. Mikäli
levyntekijät ovat tehneet tietoi-
sen valinnan tuoda osaan lau-
luista yhteislaulun henkeä, kuo-
rot ovat onnistuneet. Levyn rin-
nalla julkaistu nuottivihko ker-
too tekijöiden todellisesta halus-
ta antaa levyn kappaleet välittö-
mästi yhteislaulukäyttöön. Mi-

käli tarkoituksena on kuitenkin
ollut tehdä ammattimaista taus-
talaulua, on jälki kovin rosoista:
yksittäisten laulajien äänet erot-
tuvat liian selkeästi, jotta laulu-
ryhmät kävisit kuorosta.

Kappaleiden solisteista muu-
tama hätkäyttää positiivisesti.
Kaarle Mannila luo onnistu-
neesti mysteerion tunnelmaa
heti levyn ensimmäisessä kappa-
leessa Viivythän vierellä, jonka
mahtipontiseksikin kasvava, yk-
sinkertainen tunnelma herättää
heti levyn alussa. Erityisesti py-
sähdyin kuitenkin kuuntele-
maan Johanna Aarnion sooloa
kappaleessa Yksi nimi ylitse mui-
den. Johanna Aarnion äänen sä-
vyrikkaus tekee hänestä hengel-
lisen musiikin laura voutilaisen.
Hänen äänensä toivoisin saavan
suuremman kaikutilan hengelli-
sen musiikin holvikaarissa.

Anna-Mari Kaskinen ja Pek-
ka Simojoki ovat halunneet teh-
dä kahdestakymmenestäviidestä
taiteilijavuodesta kiitollisina
ylistysmusiikkilevyn. Sen he
Mysterion–levyn kappaleilla te-
kevät hyvällä maulla. Voin hy-
vin kuvitella tämän musiikin
koskettavan ja toimivan hyvin
laajalla rintamalla kirkkojemme
ja yhteisöjemme käytössä. Mys-
terion on tyylikäs valikoima hil-
littyä, mutta täysisydämistä ylis-
tystä ja kiitosta siitä, minkä Ju-
mala on -Jumalalle kiitos- kah-
delle musiikin mestarille anta-
nut.
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Aids – suurempi kuin kirkot

■  ”Aids on suurempi kuin kir-
kot, mutta se ei ole suurempi
kuin Jumala”, totesi pastori Japé
Heath saarnassaan, jonka hän
piti Maailman aids-päivän kirk-
kohetkessä Helsingin Diakonis-
salaitoksen kirkossa. Heath ko-
rosti sitä, että rakkaus kutsuu
meidät yhteyteen. Kirkot eivät
saa tuntea oloaan mukavaksi,
jos jotkut niiden jäsenistä kan-
tavat stigmaa, hiv-positiivisen
ihmisen leimaa otsassaan.

Diakonissalaitoksella järjes-
tetty kirkkohetki oli osa Maail-
man aids-päivän seminaaria,
jossa kuultiin niin suomalaista
kuin kansainvälistäkin näkökul-
maa siihen, kuinka kirkot yhtei-
söinä voivat olla hiv-positiivis-
ten jäsentensä tukena ja hälven-
tää sairauteen liittyviä ennakko-
luuloja. 1.12. vietetyn aids-päi-
vän kunniaksi Suomessa vieraili
neljä afrikkalaista toivon lähet-
tilästä, jotka haluavat kertoa sii-
tä, miltä tuntuu elää hiv-positii-
visena kirkossa. Nämä lähetti-
läät haluavat antaa pelätylle sai-
raudelle kasvot: kyse ei ole vain
kylmistä, jatkuvasti kasvavista
luvuista vaan tukea, rohkaisua
ja rakkautta tarvitsevista ihmi-
sistä.

Toivon lähettiläät tuomioro-
vasti Gideon Byamugisha
Ugandan anglikaanisesta kir-
kosta, hiv-koordinaattori Euni
Motsa, toimittaja Vusi Matse-
bula Swasimaan luterilaisesta
kirkosta sekä kirkkoherra Japé
Heath Etelä-Afrikan anglikaani-
sesta kirkosta osallistuivat Maa-
ilman aids-päivän viettoon Hel-
singissä, ja tapasivat vierailunsa
aikana muun muassa tasavallan
presidentti Tarja Halosen sekä
arkkipiispa Jukka Paarman. Toi-
von lähettiläiden mukana Suo-
messa vieraili myös tohtori, ter-
veysjohtaja Kennedy Ondede

Maailman aids-päivän kirkkohetkessä kohtasivat kehittämispäällikkö Birgit-
ta Rantakari, pääsihteeri Jan Edström, tohtori Pat Youri, pastori Japé Heath,
tuomiorovasti Gideon Byamugisha sekä pastori Liisa Tuovinen.

Mulehane Kenian ortodoksises-
ta kirkosta.

Kultaa kupoleihin

■ Helsingin ortodoksinen seu-
rakunta on saanut Etelä-Suo-
men lääninhallitukselta luvan
varainkeräyksen suorittamiseen
Uspenskin katedraalin kupolien
kunnostamisen ja kultauksen
rahoittamiseksi. Keräys jatkuu
vuoden loppuun asti, ja lahjoi-
tuksia voi tehdä tilille Nordea
157230-404616, viitenumerol-
la 15082. Kunnostustyö on jo
käynnissä, ja sen kokonaishin-
naksi on arvioitu 800 000 eu-
roa. Summa aiotaan kattaa osak-
si julkisella tuella ja osaksi kerä-
yksen tuotolla.

SEN syyskokouksessa Virossa

■ Suomen ekumeenisen neu-
voston syyskokous järjestettiin
20. 10.-22.10. Virossa. Kokous-

ta isännöi Viron ekumeeninen
neuvosto. Matkan aikana vie-
railtiin useissa mielenkiintoisis-
sa kohteissa niin Tallinnassa
kuin Tartossakin. Tallinnassa
vierailtiin Pyhän Simeonin ja
naisprofeetta Hannan kirkossa,
Pyhän Birgitan sääntökunnan
luostarissa Piritassa sekä Viron
Metodistikirkossa ja teologisessa
koulutuskeskuksessa. Tartossa
osallistuttiin Paavalin kirkossa
pidettyyn ekumeeniseen juma-
lanpalvelukseen sekä vierailtiin
Tarton yliopistossa. Kokous-
matkalla kohdattiin lukuisia
paikallisia ekumeenisia vaikut-
tajia, kuten lähes kaikki Viron
ekumeenisen neuvoston jäsen-
kirkkojen edustajat.

SEN:n hallitus vetosi
Vastuuviikolla
peruspalveluiden puolesta

■ Suomen kirkot ovat huolis-
saan peruspalveluiden säilymi-
sestä. Suomen ekumeenisen
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Ekumeenisia kohtaamisia: Suomen ekumeenisen neuvoston syyskokousväki ja Viron ekumeenisen neuvoston jä-
senkirkkojen edustajat Viron Metodistikirkon Tallinnassa sijaitsevassa koulutuskeskuksessa.

neuvoston hallitus julkaisi per-
jantaina 22. lokakuuta kannan-
oton, jossa se korostaa koulu-
tuksen, sosiaali- ja terveyspalve-
luiden sekä vesihuollon merki-
tystä. Kirkot näkevät merkkejä
siitä, että peruspalvelut tuote-
taan enenevässä määrin mark-
kinoiden ehdoilla sekä Suomes-
sa, Euroopan unionissa että ke-
hitysmaissa.

Kannanoton mukaan nämä
keskeiset peruspalvelut tulee tar-
jota eri väestöryhmille tasapuo-
lisesti, kohtuullisella hinnalla ja
niiden tulee olla laadukkaita.
Peruspalveluiden saavutettavuus
on edellytys ihmisoikeuksien to-
teutumiselle. Mikäli palveluita

yksityistetään, se ei poista jul-
kisen vallan valvontavastuuta,
kannanotossa todetaan. Julkisil-
le viranomaisille on turvattava
voimavarat palvelujen tuotan-
toon tai yksityisten palvelun-
tuottajien valvontaan.

Kirkot muistuttavat kan-
sainvälisestä vastuusta. ”Jos luo-
vumme julkisista peruspalve-
luista Suomessa sekä Euroopan
Unionissa, lopputuloksena voi-
vat olla maailmanlaajuisesti va-
paat peruspalvelumarkkinat.
Tällainen kehitys vahvistaa suu-
ria palvelualan yrityksiä kulutta-
jan kustannuksella”, kannan-
otossa sanotaan.

”Kannanotolla haluamme

kristittyinä ja kirkkoina nostaa
esiin vastuun kysymyksiä”, sa-
noi kirkkokunnanjohtaja Olavi
Rintala Suomen Vapaakirkosta.
”Olemme  huolissamme  siitä,
että heikompiosaiset helposti
unohdetaan.”

”Ymmärrämme, ettei palve-
lujen kauppa ole yksinkertainen
kysymys ja että meillä Suomessa
asiat ovat vielä kohtuullisen hy-
vin. Kehitysmaissa kansalaisten
vaikutusmahdollisuudet ovat
kuitenkin pienemmät ja heidän-
kin asiansa haluamme nostaa
esiin”, Rintala muistutti. ”Jopa
vedestä voi olla pulaa. Se on sen-
tään vettä, jota Jumala taivaas-
taan antaa.”
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Juhlavuonna tapahtuu
– muutamia poimintoja juhlavuoden kalenterista

6.1. Valtakunnallinen ekumeeninen juhlajumalanpalvelus ja juh-
lavuoden aloitustapahtuma, Turku. Samanapäivänä vietetään
juhlavuoden teemajumalanpalveluksiakristillisissä seurakunnissa
ympäriSuomea.19.1.Ekumeeninen iltarukous Pyhän Henrikin
katedraalissa, Helsinki
16.4. Luento ja keskustelua aiheesta ”Mitä Luther sanoisi nyt?
Adventtiliikkeen identiteetti ja 1800-luvun luterilaiset herätys-
liikkeet Suomessa.” Annankadun adventtikirkko, Helsinki
15.5. Pyhän Henrikin ekumeenisen taidekappelin vihkiäiset,
Turku
8.-12.6. Gemensamma frikyrklig sommarkonferens, Borgå
15.-16.11. Kristinusko Suomessa –symposium, Joensuu

”Palvelujen kaupasta on pu-
huttava nyt, ennen kuin on
myöhäistä”, korosti vaikutta-
mistoiminnan koordinaattori
Timo Frilander Kirkon Ulko-
maanavusta. ”Kansalaisjärjestöt
ja kirkot maailmanlaajuisesti
ovat huolestuneita palvelukau-
pasta ajankohtaisena ongelma-
na.”

Kannanotto liittyi Kirkko-
jen kansainväliseen vastuuviik-
koon, jota vietettiin 24.-31. lo-
kakuuta. Vastuuviikon teemana
tänä vuonna on ”Ei kaupan –
Inte till Salu”. Teemalla halu-
taan muistuttaa, että peruspal-
velut eivät ole kaupan. Kaikilla
on oikeus veteen, terveydenhoi-
toon ja peruskoulutukseen.

Frilanderin mukaan palvelu-
kaupasta Vastuuviikon teemana
päätettiin jo viime kevättalvella.
”Emme arvanneet, että se nou-
see näin keskeiseksi kunnallis-
vaaleissa, mutta olemme tietysti
mielenkiinnolla seuranneet kes-
kustelua.” Rintalan mukaan
Vastuuviikon teema on aina tär-
keä. ”Tämä on kestävä asia, joka
nousee kirkkojen perusajatuk-
sen pohjalta”, totesi Rintala.
(KT)

Kirkko Suomessa 850 vuotta

■ Vuonna 2005 juhlitaan Suo-
men kristillisissä kirkoissa
ekumeenisesti teemaa Kirkko
Suomessa 850 vuotta. Järjestäy-
tyneen kristillisen ja kirkollinen
toiminnan alkuna voidaan Suo-
messa pitää vuotta 1155, jolloin
Ruotsin kuningas Eerik tuli
piispa Henrikin kanssa Suo-
meen ensimmäiselle ristiretkel-
le. Kristinuskosta sinänsä on
löydetty vanhempiakin merkke-
jä.

Kirkon huomassa ovat alka-
neet mm. opetus ja kasvatus,
terveydenhoito, sosiaalitoimi ja

oikeuslaitos. Tehtävät ovat siir-
tyneet vähitellen yhteiskunnal-
le, mutta yhteiskunnallisen jär-
jestyksen ja vastuunkannon juu-
ret ovat kirkon työssä.

Kirkko Suomessa 850 vuotta
-teeman tavoitteena on nostaa
esiin kristinuskon ja kristillisten
kirkkojen vaikutusta suomalai-
seen yhteiskuntaan ja kulttuu-
riin sekä historiassa että nyky-
ajassa. Tämä merkitsee juhla-
vuoden vietossa uskonnollista,
kulttuurista ja yhteiskunnallista
ulottuvuutta samoin kuin eku-
meenista ja kansallista näkökul-
maa. Juhlavuoden vietossa nos-
tetaan esille kristinuskon anti
nykyajassa ja se merkitys, joka
kristillisen kirkon jäsenyydellä
on. Näistä asioista halutaan ker-
toa myös lapsille ja nuorille. Sa-
malla huomataan monia kiitol-
lisuuden aiheita siitä, että Suo-

messa eletään kristinuskon ja
sen arvojen vaikutuspiirissä.

Juhlavuoden vietto alkaa
loppiaisena ja päättyy ensim-
mäisenä adventtina 2005. Juhla-
vuoteen liittyy valtakunnallisia
tapahtumia, mutta sen paino-
piste asettuu paikallistasolle seu-
rakuntiin ja kuntiin. Niinpä
kaikkia kiinnostuneita tahoja
kutsutaan järjestämään teemoi-
hin sopivaa ohjelmaa, esim.
ekumeenisia kirkkovierailuja,
konsertteja, näyttelyitä, keskus-
telu- ja luentoiltoja tai seikkai-
luleirejä. Tiedot eri järjestäjien
ohjelmasta kootaan juhlavuo-
den verkkosivuille tapahtuma-
kalenteriin. Ohjelmatiedot ja
tiedustelut voi lähettää osoit-
teeseen juhlavuosi.850@evl.fi.
Verkkosivujen osoite on www.
kirkko850.fi
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Aurinkoiset terveiset Kirkkojen
maailmanneuvostosta Geneves-
tä! Tämän vuoden syyskuussa
aloitin uudessa työssäni KMN:n
Eurooppa-sihteerinä. Kuitenkin
tuntuu, kuin olisin ollut täällä
paljon, paljon pitempään. Uutta
ja ihmeellistä on päivittäin niin
paljon, että kuukausikin tuntuu
vuodelta. Tilannettani häm-
mentää myös se, että asuin tässä
kaupungissa 15 vuotta sitten.
Olin silloin töissä vuoden verran
Luterilaisen maailmanliiton
harjoittelijana. Siitäkin ajasta
tuntuu kuin olisi kulunut vain
muutama hetki. Hämmästyttä-
vän selkeinä mieleeni palautuvat
muistot nuoruusvuosiltani, jol-
loin ensimmäistä kertaa opette-
lin käyttämään Geneven paikal-
lista liikennettä, sain ensikoske-
tuksen sveitsiläiseen byrokrati-
aan ja pääsin näkemään kirkko-
jen välisen ja ekumeenisen työn
arkipäivää. Paljon on ehtinyt
vettä virrata Rhône-joessa noista
päivistä, mutta erittäin paljon
tuttua ja kotoista on jäljellä tässä
pankkien ja kansainvälisten jär-
jestöjen tyyssijassa.

Ekumeeninen keskus, jossa
sekä LML että KMN sijaitsevat,
on muuttunut viidessätoista
vuodessa hyvin paljon. Vielä
1990-luvun alussa KMN:ssä oli
yli 300 työntekijää; nyt puolet
vähemmän. Pohjoisen kirkkojen
taloudelliset voimavarat ovat vä-
hentyneet tuntuvasti, minkä
seurauksena myös kirkkojen vä-
liset järjestöt ovat joutuneet vä-
hentämään väkeään ja vuokraa-
maan tilojaan ”ulkopuolisille”
Ekumeenisen keskuksenkin
ovat ”vallanneet” YK:n toimis-
tot. Toisaalta KMN:n ja YK ovat
aina tehneet läheistä yhteistyötä,
joten ehkä pitää ajatella että ta-
lossa on mahdollisuus entistä
laajempaan vuorovaikutukseen
näiden järjestöjen välillä. Toinen
muutos on, että sekä KMN:n
että LML:n pääsihteereinä ovat

Postia maailmalta
tällä hetkellä afrikkalaiset teo-
logit ensimmäistä kertaa kum-
mankin järjestön yli 50 vuotisen
historian aikana.

Ensimmäiset viikot ovat
menneet Geneveen asettautues-
sa ja uuteen työhön perehtyessä.
Uuden työn aloittaminen on
kuin menisi kansakoulun en-
simmäiselle luokalle. Kaikki
tuntuu vaikealta, vieraalta jopa
pelottavalta. Kymmeniä uusia
ihmisiä, lukuisia ennestään tun-
temattomia käsitteitä, paperit
täynnä salaperäisiä lyhenteitä.
Muutos voi olla myös hyvä asia;
kuten koulutien aloittaminen,
uusi työkin laittaa tekijänsä pie-
nelle paikalle ja antaa kyytiä
aiemmille tottumuksille sekä
työtavoille. Pysyy ainakin vir-
keänä, kun tuntee itsensä tietä-
mättömäksi ja pitää koko ajan
tarkistaa, mistä nyt puhutaan-
kaan!

Työni KMN:ssä tuntuu tässä
alkuvaiheessa olevan kovin abst-
raktia. Näin lienee missä tahan-
sa kansainvälisessä organisaa-
tiossa, joka on tekemisissä val-
tioiden, kirkkojen tai kansalais-
järjestöjen kanssa. Varsinainen
konkreettinen työ tapahtuu jä-
senkirkoissa, paikallisseuraku-
nissa, kansallisissa avustusjärjes-
töissä sekä maakohtaisissa kirk-
kojen diakonian ja avustustyön
verkostoissa. Minunkin työni
alkaa varmasti saada lihaa luiden
ympärille, kun vuosien saatossa
pääsen tutustumaan ja teke-
mään työtä näiden toimijoiden
kanssa. KMN:n Eurooppa-sih-
teerininä minun tehtäväni on
kehittää, koordinoida, tuoda
maailmanlaajuista näkökulmaa,
rohkaista, kouluttaa ja visioida
yhdessä kirkkojen avustusjärjes-
töjen, paikallisten kirkkojen
edustajien, kansalaisjärjestöjen
ja eurooppalaisten verkostojen
kanssa. Yhteisenä tavoitteena on
kehittää diakonisen työn tule-
vaisuutta.

Internet, sähköposti ja teks-
tiviestimahdollisuus ovat mul-
listaneet tiedonvälityksen! Viisi-
toista vuotta sitten kirjoittelin ja
sain kirjeitä; viime kesänä Gene-
veen tullutta postia löytyi ken-
kälaatikollinen, kun siivosin ja
pakkasin omaisuuttani ennen
Geneveen lähtöä. Nyt saan päi-
vän aikana sähköisiä viestejä en-
tisiltä työtovereiltani, suomalai-
silta ekumenian ystäviltä ja lä-
heisiltäni reaaliajassa. Myös suo-
malaiset lehdet voi lukea netistä!
Välimatka Suomeen tuntuu to-
della lyheltä. Työasioissa puhe-
lin soi hyvin harvoin ja faksi
raksuttaa satunnaisesti. Sen si-
jaan sähköpostini on pullollaan
viestejä ympäri Eurooppaa.

Sähköiset palvelut ovat hel-
pottaneet myös tiedon hakua.
Eilen suunnittelimme ortodok-
sisen kollegani Anu Talvivaaran
kanssa hartauksia Suomen ra-
dioon, jotka ovat toivottavasti
kuultavissa ensi tammikuussa
Kristittyjen ykseyden rukousvii-
kolla. Meidän piti tarkistaa, mi-
kä on ”Kirkko Suomessa 850
vuotta -ekumeeninen juhlavuo-
si”. Minä kävin oman kirkkoni
ja Anu omansa kotisivuilla. Ha-
kemamme asia tuli selväksi ja
suunnittelutyömme saattoi jat-
kua.

Marraskuussa osallistun Ar-
menian Round Table –kokouk-
seen eli suomennettuna Arme-
nian pyöreän pöydän neuvotte-
luun. Nykyään kirkkojen toivei-
ta ja tarpeita pohditaan pyöreän
pöydän äärellä. Pyöreän pöydän
ympärillä kaikki ovat samanar-
voisessa asemassa; sekä avun saa-
jat että sen vastaanottajat. Ta-
voitteena on vuorovaikutus, jos-
sa tarpeita ja haasteita lähesty-
tään yhdessä. Kuulostaa hyvin
abstraktilta, mutta minusta erit-
täin tärkeältä periaatteelta kai-
kessa avustus- ja kehitystyössä.

Kirjoittaja on luterilainen pasto-
ri, joka aloitti työt KMN:n Eu-
rooppa-sihteerinä 1.9. 2004 Ge-
nevessä.

MATTI PEIPONEN
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� Jouluseimi Kolmen sepän
patsaalle! Idea on vuodelta
1998, jolloin SEN:n kasvatus-
asiain jaostossa suunniteltiin
riemuvuoteen 2000 liittyviä ta-
pahtumia. Muistan hyvin kun
kasvatusasiain jaoston silloinen
puheenjohtaja, pastori Katariina
Wirta erään kokouksen jälkeen
kertoi jaoston suunnitelmista
vuodelle 2000 ja isokokoinen
seimi Kolmen sepän patsaalla oli
yksi visiosta. En ollut uskoa kor-
viani, mutta nyt ajatus tuntuu
varsin mainiolta. Kun Kirkko ja
kaupunki -lehti tänä vuonna
esitteli Helsingin keskustan jou-
luseimien sijoituspaikat, katsoin
heti, onko mitään Kolmen se-
pän patsaalla. Ei ollut – vielä.
Seimi kaupallisessa ympäristössä
vaikutti minusta tuolloin kuusi
vuotta sitten yleensäkin oudol-
ta, mutta sitten kun seuraavana
vuonna ravintola Raffaellon ik-
kunaan tuli italialainen seimi,
tuntui kuin se olisi ollut siinä ai-
na ennenkin joulunaikaan.

Vuonna 1999 kaikki oli vielä
uutta, kertoo valkeakoskelainen
Marjatta Jaanu-Schröder, jolta
silloisena katolisen kirkon kate-
keettisen keskuksen johtajana
tiedusteltiin mahdollisuutta ra-
kentaa seimiä Aleksanterinka-
dun liikkeisiin. Ideaa liikkeiden
seimistä oli pohdittu usealla ta-
holla ja Via Crucis – Ristin tie -
pääsiäisvaelluksen työryhmässä
se kulki Via Natus -nimisenä.
Marjatta kertoo, että tiedossa
oli, että riemuvuodeksi 2000
saadaan tuomiokirkon kryptaan
Krakovan seimet -näyttely ja
muun muassa tästä oli herännyt
ajatus rakentaa seimiä liiketi-
loihin. Vuonna 1999 Marjatta
hoiti kahdeksaa eri seimeä, mikä
tiesi paljon työtä. Seimeä kun ei
rakenneta kerralla valmiiksi,
vaan vähitellen ja hartaudella
jouluun valmistautuen, niin
kuin adventtiin kuuluu. Seimi

SIRPA-MAIJA VUORINEN

Siruja

auttaa sen luo tulevia ihmisiä
hiljentymään. Ensin rakenne-
taan puitteita, ketoa, kylää, mai-
semaa, joka elää omaa odottavaa
elämäänsä. Maria ja Josef voivat
tulla vähän ennen joulua lähi-
maastoon, mutta ei seimeen as-
ti. Paimenet tulevat vähitellen,
mutta ensin kauemmas, samoin
tietäjät ja sitten omana aikanaan
perille. Jeesus-lapsi saapuu sei-
meen vasta jouluyönä. Tosin lii-
ketiloissa olevissa seimissä voi-
daan tehdä tästä parin päivän
ennakoiva poikkeus. Marjatta
korostaa, että seimi ei ole koris-
te, vaan meditaation lähde. Ru-
kous ei ole pelkkää puhumista.

Iloisena Marjatta muistelee
myös Aleksin seimien äärellä ta-
paamiaan päiväkoti- ja koulu-
laisryhmiä, joissa kyllä puhetta
pulppuaa kun joulukertomuk-
sen eri vaiheita kertaillaan. Hä-
nen kokemuksensa mukaan
opettajat ovat hyvin perillä siitä,
että seimi rakentuu pitkin mat-
kaa. Schröderien kotiin Marjat-
ta rakentaa seimeä samoin vähi-
tellen ja siinä saavat perheenjä-
senet ja vieraat seurailla eri vai-
heita. Kun rakennamme medi-
toiden, saamme kokea ihmiseksi
tulleen Kristuksen läsnäolon
konkreettisella tavalla, toteaa
Marjatta.

Seimiasetelmat ovat lännen
kirkon perinnettä ja ovat vuosi-
satoja kuuluneet katolisiin kirk-
koihin ja koteihin. Seimitradi-
tion isänä pidetään Franciscus
Assisilaista. Suomen luterilaisiin
kirkkoihin seimi on laajemmin
löytänyt tiensä vasta 1980-lu-
vulla. Monissa luterilaisissa ko-
deissa sen sijaan yhteisellä sei-
men rakentamisella on vuosi-
kymmenien perinteet.

Ortodoksisessa kirkossa jou-
lun tapahtumia kuvataan iko-
neissa. Helsingin Aleksanterin-
kadun seiminäyttelyyn kuuluu
myös Nordean konttorissa oleva
jouluaiheinen ikoninäyttely ja
Uspsenskin katedraalissa on esil-
lä useita joulun tapahtumia ku-
vaavia ikoneja. Jouluikoneissa
Maria kuvataan muita hahmoja
kookkaampana, mikä korostaa
hänen tehtävänsä tärkeyttä. Hä-
net kuvataan usein makuuasen-
nossa, synnytyksestä väsyneenä,
mikä puolestaan osoittaa, että
Joulun lapsi on täydellisesti ih-
minen.

Kirkkoherra Veikko Purmo-
nen kertoo, että jouluikoni on
tapahtumaikoni, jossa on paljon
hahmoja, niin kuin joulukerto-
mukseen kuuluu, siinä voi olla
myös profeettoja, kuten Jesaja,
joka ennusti Jeesuksen synty-
män. Ikoniperinteessä Jeesuksen
syntymäpaikka kuvataan luolak-
si, joka siinä ympäristössä aika-
naan oli eläinsuoja.

Kun käymme Uspenskissa
hiljentymässä jouluikonien ää-
rellä, voimme samalla matkalla
ihailla katolla paikallaan hoh-
tavaa yhtä uudelleen kullattua
kupolia. Yhteensä kupoleja on
14, joten 13 odottaa kunnostus-
ta ja kultausta. Miten vaikuttava
tuo yksi kupoli nyt onkaan ja
miten kaikki muut suorastaan
huutavat kunnostamistaan!
Meillä on mahdollisuus sijoittaa
kupolien kultaan, sillä voimme
osallistua varainkeräykseen, joka
jatkuu vuoden loppuun. Kulla-
tut kupolit omalta osaltaan tule-
vat kertomaan tämän sukupol-
ven rakkaudesta kirkkoon ja ai-
kaisempien sukupolvien jättä-
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mään perintöön.
Minkälainen seimi tulee ai-

kanaan Turun Hirvensalossa
kallioisella niemellä ylväänä ko-
hoavaan Pyhän Henrikin eku-
meeniseen taidekappeliin? Kap-
pelin rakennusmateriaalina käy-
tetään suomalaista mäntyä ja
kuparia. Paikallisekumeeninen
foorumi kokoontui Turussa
marraskuun alkupuolella ja siinä
yhteydessä osa meistä foorumiin
osallistuneista sai mahdollisuu-
den tutustua rakenteilla olevaan
kappeliin. Sää oli sinä päivänä
myrskyisä, mutta sateen ropis-
tessa ja tuulen tuivertaessa nou-
simme urheasti kalliolle, jossa
oleva kappeli tarjosi suojaisan
saarekkeen. Rakennus on muo-
doltaan kala ja sen alttaripäätyä
valaisee korkeista ikkunoista
heijastuva valo, ikkunoihin tule-
vat myöhemmin taiteilija Han-
nu Konolan lasimaalaukset.

Valmistuttuaan kappeli on
avoinna joka päivä kaikille niil-
le, jotka haluavat hiljentyä het-
keksi tai ehkä vain nähdä sen
mystisen olemuksen. Hartau-
den lisäksi kappeli on avoin tai-
teelle, konserteille, esitelmille ja
olemiselle. Oppaanamme toi-
minut koulunjohtaja Antti Leh-
tinen kertoi, että kappelia on jo
tilattu vihkikirkoksi ensi kesäksi
aina Englannista asti.

Joulunodotukseen kuuluu
myös adventtikalenteri. Saksa-
laiseen tapaan tukeutuen kalen-
teri tuli Ruotsiin 1932 partio-
laisten toimesta ja sitä kautta
Suomeen. Tessi Fazer kertoi
Ruotsissa näkemästään advent-
tikalenterista Partiotyttöliiton
hallitukselle vuonna 1947 ja Ul-
la von Vendtiä pyydettiin suun-
nittelemaan adventtikalenteri,
minkä hän myös teki. Ensim-
mäinen suomalainen adventti-
kalenteri kuvasi piparkakkuta-
loa, mutta ei käynyt kaupaksi.
Kuva ei ollut houkutteleva, eikä
ideaa oikein ymmärretty. Kalen-
terista ei kuitenkaan luovuttu ja
parin vuoden kuluttua se oli jo
varsin suosittu. Partiokalenteri
on pitänyt pintansa ja on kaik-
kien adventtikalenterifriikkien

ehdoton ykköskalenteri. Se seu-
raa oikeasti adventinaikaa, ei
unohda suomalaista kulttuuria
ja kun luukun avaa, liittyy pal-
jastuva kuva täydentävänä ja sy-
ventävänä kalenterin maise-
maan. Partiokalenterin luukut
alkavat oikeasti ensimmäisestä
adventista myös silloin kun en-
simmäinen adventti ei osu päi-
vämäärään 1.12. Tänä vuonna
luukkuja on 27, alkaen 28.11.
Jokaisena adventtisunnuntaina
luukusta paljastuu oikea luku-
määrä kynttilöitä, itsenäisyys-
päivänä hulmuaa siniristilippu
ja 13.12. luonnollisesti Lucia
tuo valon. Eikä ole pelkoa, että
24.12. luukun takaa ilmestyisi
Petteri Punakuono tai muuta
sellaista; seimi ja Jeesus-lapsi nä-
kyvät takuuvarmasti. Mutta
vuosien varrella on kömmäh-
dyskin tapahtunut, Suomen
Partiolaisten nettisivuilla kerro-
taan, että yhtenä vuonna kuvit-
tajalle oli unohdettu kertoa ku-
vituksen kulttuurisidonnaisuu-
desta. Silloin adventtikalenteri-
väkeä närkästytti erityisesti se,
että 6.12. luukusta paljastui ka-
meli!

Jouluun valmistautumiseen
liittyvästä kalenterista näkee ny-
kyään käytettävän enenevässä
määrin nimeä ”joulukalenteri”,
mutta kyllä oikeaoppista ad-
venttikalenteri -nimitystäkin
käytetään, esimerkiksi Unicef
myy adventtikalenteria, mutta
koska samaa kalenteria myy-
dään monessa maassa, ei suoma-
lainen kulttuuriperinne siinä
tule esille. Kalenteri on tuo kau-
niilla tavalla leikkivät maailman
lapset koteihimme ja luukun
numero kymmenen vieressä on
jopa Suomen lippu.

Tämän Näköalan liitteenä
ilmestyy Kristittyjen ykseyden
rukousviikon 2005 aineistovih-
ko. Ensi vuoden rukousviikon
kansainvälinen aineisto on val-
misteltu Slovakiassa, jonka kir-
kot rukoilevat ennen kaikkea
viisautta ja tukea yhteiskunnan
muutosprosessissa. Väestöstä
noin 70 % on katolilaisia, 4 %
kreikkalaiskatolilaisia (uniaatte-

ja), 7 % protestantteja ja 1 %
ortodokseja.

Slovakian ekumeeninen
neuvosto aloitti toimintansa
vuonna 1993. Jäsenkirkkoja sil-
lä on 8 ja tarkkailijoita 3. Jäse-
nistön muodostavat protestant-
tiset kirkot, ortodoksinen kirk-
ko ja vanhakatolinen kirkko, ka-
tolinen kirkko on tarkkailija.
Vuonna 2001 Slovakian luteri-
laiset ja katolilaiset allekirjoitti-
vat Bratislavassa toistensa kas-
teen tunnustavan sopimuksen.
Slovakialaiskoulujen oppilaiden
on tästä syksystä lähtien opiskel-
tava pakollisena oppiaineena jo-
ko uskontoa tai etiikkaa. Tätä
ennen aineet eivät ole olleet pa-
kollisia.

Kulunut syksy on tuonut
tullessaan suruviestejä. Rukous-
viikon aineistoa tilattiin vuosi
vuoden jälkeen Keski-Suomeen
ja tilaaja oli kirkkoherra Armas
Vuoristo Palokasta. Hän oli pa-
lava rukousviikkoihminen myös
eläkepäivinään. Nyt hän on
poissa, samoin rovaniemeläinen
pastori Reijo Miettunen, joka
muun muassa lehtijutuissaan
usein otti esille ekumeenisia ai-
heita, hän oli ilmoittautunut
Paikallisekumeeniseen fooru-
miin Turkuun, mutta ilmoittau-
tumisen ja foorumin välisenä ai-
kana hän kuoli. Kaikkina niinä
15 vuotena, joina olen työsken-
nellyt Suomen ekumeenisessa
neuvostossa, on Näköalalla ollut
muutama uskollinen tilaaja ja
yksi näistä oli taiteilija-teologi
Kika Hammar. Hänen traagi-
nen kuolemansa on pysähdyttä-
nyt meidät kaikki. Vanhan kirk-
korukouksen tavoin rukoilem-
me: Herra anna heille rauha,
ikuinen valo heidän tietänsä va-
laiskoon.

Erityisesti silloin, kun ihmi-
siä ympäriltä kuolee, tulvii aja-
tuksiin myös tietoisuus oman
elämän rajallisuudesta. Jokainen
uusi aamu on meille lahja, jokai-
nen mahdollisuus saada raken-
taa jouluseimeä ja avata uusi
luukku adventtikalenterista.

Hyvää joulunodotusta ja joulua!
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Palautusosoite:
Suomen ekumeeninen neuvosto
PL 185, 00161 Helsinki

Tämän numeron välissä ilmestyy

KRISTITTYJEN YKSEYDEN RUKOUSVIIKON
SUOMENKIELINEN AINEISTO

Rukousviikkoa vietetään 18.-25.1.2005 ja sen aiheena on Kristus,
kirkon perusta. Aineisto löytyy myös kotisivuiltamme osoitteesta

www.ekumenia.fi.

För bönveckans svenskspråkiga material hänvisas till Sveriges Kristna Råd,
www.skr.org eller ERF:s kansli, tfn (09) 180 2369.

Hyvät ekumenian ystävät / Kära ekumenikens vänner

Kiitämme kuluvan vuoden yhteistyöstä ja

toivotamme Joulurauhaa sekä siunattua vuotta 2005.

Vi tackar för gott samarbete under det gångna året

och tillönskar alla en fridfull jul och ett gott nytt år.

Suomen ekumeeninen neuvosto / Ekumeniska rådet i Finland


